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Abstract
Applying basic linguistic theory, a grammatical analysis of Gothic verbs formed with 
the previously underdescribed quasi-prefix (or preverb) miþ- shows that it forms what 
could be called an atypical type of applicative, though in two cases it seems instead to 
mark verbal congruence to an adverbial. Of the possible meanings of the etymologi-
cally identical preposition miþ, the comitative seems most salient for the quasi-prefix.

An introduced core argument in these constructions do not behave like a typical 
transitive object, as it cannot be passivised, and so is likely rather an extension E (or 
indirect object) to the core. An underlying transitive object O remains as is, and can be 
passivised. The construction is only used when E pertains to the topic of the discourse, 
either an overlapping or a new topic. It is never a background comment, as is attested 
with peripheral arguments.

The dative case of the introduced E seems to be semantically motivated, it being the 
combination—comparable to a complex case marking—of the preposition and the quasi-
prefix with the dative case that signals the comitative meaning.

This construction is formally unrestrained, being applied to intransitive, ambitran-
sitive, and transitive verbs, either with or without vowel gradation. In most cases the 
introduced E has a human referent, but it can also be a concrete object or an abstract. It 
cannot be inferred from this investigation whether Gothic allowed more than one ap-
plicative construction to be applied to the same verb.

It would seem there are indications that this construction might have been a rela-
tively new and developing construction in Gothic. In the verbal template, miþ- occupies 
the outermost position, in itself an indication of late grammaticalization. The one ex-
tant exception to this position could indicate an uncertainty of the translator regarding 
as to which its proper place was. The two instances with both miþ- and a comitative 
adverbial suggest—unless an artifact of translation—a possible development from pe-
ripheral argument to an atypical E-introducing applicative via verbal congruence.

Keywords: Gothic language, applicative, comitative, quasi-prefix, preverb
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Förkortningar och konventioner

Syntaktiska kortnamn
A transitivt subjekt 
S intransitivt subjekt 
O transitivt objekt 
E tilläggsargument 
p1 fritt argument 
V predikat 
CS kopulasubjekt 
CC kopulakomplement 
AP-O applikativobjekt i O-funktion 
AP-E applikativobjekt i E-funktion

Översättningar
basic linguistic theory: grundläggande 
grammatisk teori

core argument: bundet argument (ASOE)

extension to core: tilläggsargument (E)

peripheral argument: fritt argument (P)

Typografiska konventioner
kasus: grammatiskt särdrag

nominativ: särdragsvärde

1 Här introducerat av undertecknad. Ej att för-
växla med den annorstädes brukade förkortning-
en P för den semantiska rollen patient.

Allmänt
3 tredje person 
1–4 ej avljudande (svag) verbklass 
I–VII avljudande (stark) verbklass 
eg. egentligen 
eng. engelska 
förf. författaren, undertecknad 
got. gotiska 
h. human/mänsklig referent 
hskr. handskrift 
isl. (forn)isländska 
itr. intransitivt 
jfr. jämför med 
kvpfx. kvasiprefix 
lat. latin 
lit. litauiska 
motsv. motsvarande 
NP nominalfras 
pn. personnamn 
prep. preposition 
pron. pronomen 
ptps. preterito-presentiskt 
sg. singularis 
sv. svenska 
t.ex. till exempel 
tr. transitivt 
urg. urgermanska 
urn. urnordiska 
överl. överlappande 
* rekonstruktion 
* ogrammatiskt
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Förkortningar och konventioner

Morfemanalys

1 första person 
2 andra person 
3 tredje person 
abl ablativ (= rörelse från) 
acc ackusativ 
act aktivum 
adv adverb 
all allativ (= rörelse mot) 
app applikativum 
caus kausativum 
com komitativ 
dat dativ 
def definit 
f femininum 
gen genitiv 
ill illativ (= rörelse in i) 
imp imperativ 
ine inessiv (= inuti) 
inf infinitiv 
ins instrumentalis 
loc lokativ 
m maskulinum 
nom nominativ 
npst icke-preteritum 
opt optativ 
part particip 
pass passivum 
pl pluralis 
prep preposition 
pro pronomen 
pst preteritum 
qpfx kvasi-prefix 
refl reflexive 
sg singularis 
- morfemgräns 
= enklitisk gräns

Bibelns böcker
Ef Efesierbrevet 
Fil Filipperbrevet 
Filem Filemonbrevet 
Gal Galaterbrevet 
Joh Johannesevangeliet 
Kol Kolosserbrevet 
1 Kor Första Korinthierbrevet 
2 Kor Andra Korinthierbrevet 
Luk Lukasevangeliet 
Mark Markusevangeliet 
Matt Matteusevangeliet 
Rom Romarbrevet 
2 Tess Andra Thessalonikerbrevet 
2 Tim Andra Timotheosbrevet 
Skeir Skeireins



1 Inledning

Undersökningen utgår från den syn på språkvetenskapens huvuduppgift som framhålls 
inom grundläggande grammatisk teori (hädanefter BLT1), vilken Dixon (2010–2012) och 
Aikhenvald (2015) idag torde tillhöra några av de mest bekanta förespråkarna av.

The task of linguistics is to explain the nature of human language, through active involve-
ment in the description of languages—each viewed as an integrated system—together with 
explanation of why each language is the way it is, allied to the further scientific pursuits 
of prediction and evaluation. (Dixon 2010a:1)

BLT handlar i korthet om traditionell grammatisk analys, utvecklad utifrån de fram-
steg som under det senaste århundradet gjorts i samband beskrivningen av tidigare 
under- och obeskrivna språk. Grammatiska beskrivningar av gotiska och de nordiska 
fornspråken, vilka tagit hänsyn till denna utveckling, förefaller saknas.2

Gotiskan har, som det äldsta belagda germanska språk på vilket längre samman-
hängande text är bevarad, en stor betydelse för studier i nordisk språkhistoria. Materi-
alet handlar till största delen om en ofullständig bibelöversättning, nästan uteslutande 
bestående av nya testamentet, utförd under 300–talet av biskop Wulfila. Inbegripet bib-
liska namn, lånord och i handskrifterna överlappande textpartier så består det gotiska 
materialet av nästan 9 400 ord påträffade i knappt 67 900 ordformer (MS 2010:6). Jämfört 
med de äldsta runinskrifterna är det en ansenlig textmassa. Sett till sammanhäng-
ande text kan det med fördel också sättas i proportion till den till 800-talet daterade 
Rökstenen (Barnes 2012: passim), som med sina omkring sjuhundrafemtio runor är den 
längsta bevarade runinskriften.

Ju längre tillbaka i de nordiska språkens historia man söker sig, desto större blir 
behovet av jämförande material från andra germanska fornspråk. Vill man bilda sig 
en rimlig uppfattning om hur spåren av de äldsta runinskrifternas språk passade in i 
en integrerad grammatisk helhet – och med det också en förmåga att föreställa sig vad 
som kan påträffas och vara eftersökansvärt i otolkade eller omtvistade äldre runin-
skrifter – är jämförelser med gotiska nödvändigt.

1 Efter engelskans basic linguistic theory.
2 Kort efter att denna uppsats skrevs utkom Miller (2019), av allt att döma ett stort steg framåt för go-
tiskans beskrivning. Det har dessvärre inte varit möjligt för mig att ta detta verk i beaktande.
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Yngre gotiska grammatikor (t.ex. Nilsson & Svensson 1997; Binnig 1999) skiljer sig 
dock, annat än till sitt ringare omfång, sällan nämnvärt från äldre eller omarbetade 
standardverk som Wright (1910) eller Braune & Heidermanns (2004). Den senares för-
sta upplaga utkom 1880 och föreligger nu i sin 20:e. De analytiska insikterna och den 
grammatikografiska utvecklingen som fältlingvistiken bidragit med förefaller ha gått 
relativt obemärkt förbi. Moderna läroböcker som Bennett (2003) och Lambdin (2006) 
erbjuder lättsammare introduktioner till det gotiska språket än vad referensgramma-
tikor förmår, men bidrar inte med några fördjupade insikter. Handböckernas luckor är 
därmed i stort sett desamma som när de äldre verken skrevs.

Den gotiska grammatiken bjuder på ålderdomligheter, vars morfologiska realise-
ring ibland slipats ner eller försvunnit helt i de nordiska språken. En av dessa, hörande 
till de nyss nämnda kunskapsluckorna, är en välnyttjad och förhållandevis rik uppsätt-
ning av vad som kallats verbalprefix eller preverb. Mer än hälften av alla belagda gotis-
ka verbformer är bildade med ett eller flera av dessa (West 1982:138). Deras försvinnande 
i de nordiska språken beror på att de ursprungligen var obetonade, men i några fall har 
de sammansmultit med den påföljande rotens stavelseansats och kvarlämnat spår (1).

(1) a. urg. *ga-nōgijaną    →  isl. gnœgja ’räcka, vara nog’ 
b. urg. *ga-raidijaną   →  isl. greiða ’ordna, bereda’ (sv. greja) 
c. urg. *fra-wrōhijaną  →  isl. frýja ’anklaga’ (got. fra wrōhjan) 
d. urn. *for-loftōn     →  isl. *flopta ’illvädra’ (Wolmar 2014)

Det är ett rimligt förmodande att frånfallna element lämnat spår som till exempel 
ambi transitivitet eller polysemi efter sig i de nordiska språken, men för att detta skall 
låta sig undersökas måste deras funktioner i de germanska språk där de bevarats redas 
ut. För gotiskans del har detta inte nöjaktigt skett (Wolmar 2015) och de arbeten som 
regelbundet hänvisas till har stora brister (Johannisson 1939; West 1982; Bucsko 2008). 
Vanligt förekommande upprepningar av dessa elements betydelselöshet (§ 3.1) eller per-
fektiverande funktion bör tas med försiktighet och det finns idag ingen enhetlig analys 
att tillgå beträffande deras förhållanden till varandra och som en integrerad del av det 
gotiska grammatiska systemet. 

1.1 Terminologisk anmärkning
Ett par terminologiska avvikelser från de idag inom nordistiken gängse behöver presen-
teras redan här. Enklitiska partiklar kan uppträda mellan det gotiska verbets stam och 
de här aktuella preverbala elementen. Bland annat på grund av detta och efter förebild 
i Nordhoff (2009:270) klassificeras de här därför som kvasiprefix. Satsledsbenämningar 
som direkt och indirekt objekt, liksom de allmänt bekanta typologiska förkortningarna 
SVO, har inom BLT övergetts till förmån för tvärspråkligt mer gångbara kategorier med 
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tillhörande kortnamn (Dixon 2010:71–75). I det följande kommer termen kvasiprefix och 
bland annat de i Tabell 1 givna kortnamnen användas i löpande text och språkprov, 
oavsett tidigare undersökningars terminologi. För samtliga kortnamn se Tabell 3 (§ 2.1).

Tabell 1 Kortnamn och satsledsbenämningar inom BLT.

kortnamn satsled motsvarar

a transitivt subjekt } subjekt sOV
s intransitivt subjekt
O transitivt objekt direkt objekt sOv

e tilläggsargument  { indirekt objekt
bundet adverbial

1.2 Syfte
Uppsatsen avser undersöka och förklara funktionen hos det gotiska kvasiprefixet miþ-.

1.3 Tidigare forskning
Uppgifter om miþ- som verbalt kvasiprefix är sparsamma. Av litteraturen framgår att 
verb på miþ- är transitiva med ett O i dativ, men inte huruvida miþ- är transitiverande.

Lambdin (2006:102) uppger att miþ- anger att en aktivitet utförs tillsammans med 
någon annan och att växlingen mellan konstruktioner med kvasiprefix (miþ-) och pre-
position (miþ) förefaller fri.

Wolmar (2015:37–39) förlägger miþ- till den yttersta luckan i ett positionsschema för 
gotiska kvasiprefix. O är oftast ett ensamt pronomen, dock inte sällan utelämnat och 
underförstått. Krav på animacitetskongruens mellan medföljd och medföljare verkar 
inte föreligga. I excerperingen har flera förekomster missats.

Detta grammatiska arbete motiveras av att det syntaktiska skeendet när ett verb 
avleds med miþ- ännu ej är fullt förklarat.

1.4 Material
Materialet är samtliga påträffade förekomster av miþ- som verbalt kvasiprefix (×53), 
fördelade över 36 verb (Tabell 2). Identiska förekomster i överlappande textpartier har 
räknats som en. Excerpering har skett med hjälp av MS (1998b) och Project Wulfilas 
rådata (gotica.xml). Språkprov har kontrollerats mot MS (1998a). Alla översättningar 
från gotiska till svenska är undertecknads. De är gjorda med avsikten att tydliggöra 
den syntaktiska konstruktionen i gotiska för läsaren, inte för att vara behaglig eller 
ens språkriktig svensk prosa. Eftersom fokus här ligger på syntaxen, har detaljnivån i 
analyserade språkprov efter övervägande avsiktligt hållits nere och oftast begränsats 
till satsledsbenämningar. Undertecknad är medveten om att detaljerade mellanradiga 
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analyser behövs för att till fullo klargöra konstruktioner med till exempel enklitiska 
partiklar, men den neddragna detaljnivån har inte bedömts utgöra ett hinder för ar-
gumentationen. Fraser omsluts av hakparanteser i enlighet med Lehmann (2004:1854), 
Aikhenvald (2015:17, 58) och Dixon (2010a:61).

Tabell 2 Undersökta verb (alfabetiskt och enligt valensstruktur)

Grundverb Avledning 
med miþ-

Infinitiv Valens Betydelse Förekomster

1. arbaidjan s ’arbeta’ ×2
2. *ga-dauþnan s ’dö’ ×1
3. faginon s ’vara lycklig’ ×2
4. gaggan s ’gå’ ×2
5. us-keinan s ’gro fram’ ×1
6. ana-kumbjan s ’sitta ner’ ×6
7. inn-ga-leiþan s ’gå in’ ×1
8. liban s ’leva’ ×1
9. qiman s ’komma’ ×1

10. ur-reisan s ’stiga’ ×2
11. skalkinon s ’tjäna (vara i tjänst)’ ×1
12. standan s ’stå’ ×1
13. ga-swiltan s ’vara döende’ ×1
14. þiudanon s ’härska’ ×2
15. wisan s ’vara; stanna’ ×1
16. ga-wisan s ’förbli; kvarstanna’ ×1
17. matjan s / A O ’äta’ ×2
18. ga-qiujan s / A O ’ge liv’ ×2
19. rodjan s / A O ’tala’ ×1
20. sokjan s / A O ’söka; diskutera’ ×1
21. weitwodjan s / A O ’vittna’ ×1
22. fra-hinþan A O ’tillfångataga’ ×2
23. hramjan A O ’korsfästa’ ×3
24. kaurjan A O ’tynga’ ×1
25. ga-nawistron A O ’begrava’ ×1
26. niman A O ’ta’ ×1
27. ur-raisjan A O ’(upp)väcka’ ×2
28. ga-sandjan A O ’sända’ ×1
29. in-sandjan A O ’sända’ ×1
30. satjan A O ’sätta’ ×1*
31. ga-satjan A O ’sätta’ ×2
32. ga-timrjan A O ’timra, bygga’ ×1
33. ga-tiuhan A O ’föra’ ×1
34. witan A O ’veta’ ×1
35. qiþan A O (?E) ’säga’ ×1
36. *litjan ? ’låtsas’ (?) ×1

*Betydelsen hos det prefigerade verbet miþsatjan ’försätta’ förefaller svårt att här-
leda från dess simplex.

1.5 Om översättning från gotiska
I samband med undersökningen har kontexten vid konstruktioner med motsvarande 
verb både med miþ- och (om finnes) utan miþ- gåtts igenom, för att försöka fastställa 
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eventuell valensförändring och verbens betydelser. Med undantag för miþsatjan och 
möjligtvis miþlitjan är undertecknad i enlighet med Lambdin (2006:102) av uppfatt-
ningen att sambandet mellan betydelsen hos förekommande simplex och motsvarande 
kvasiprefigerade verb med miþ- huvudsakligen är komitativt (§ 2.3.2) och tämligen ge-
nomskinligt. Man skulle ändå kunna argumentera för att det i vissa fall har skett en 
viss betydelseförskjutning hos ett grundverb vid kvasiprefigering med miþ-, men mitt 
intryck av litteraturen är att detta oftast förefaller vara mer eller mindre tydligt avhän-
gigt olika författares modersmål.

Som exempel på hur undertecknad har gått tillväga och resonerat vid genomgången 
av materialet ges här verbet sokjan, vilket i Streitberg (1910:126) tillskrivs betydelserna 
’1. suchen’ och ’2. disputieren’. Den senare betydelsen är angiven för argument inledda 
med prep. du respektive miþ, vilka båda följs av dativ. Ett exempel på den förstnämnda 
och vanligaste förekommande betydelsen ges i (2).

(2) Gotiska (Mark 1:27) 
Iudaieisa     sokidedun  inaO       [in      þizai      dulþai]p 
judar.nom.pl  sökte.3pl   honom.acc  [på.prep  denna.dat  fest.dat] 
’judarnaa sökte honomO [på denna fest]p’

Satsstrukturanalysen i (2) medför inga problem. Vi har ett transitivt subjekt (A), ett 
predikat, ett transitivt objekt (O), och ett perifert argument/fritt adverbial (P). Vid en 
genomgång av verbet sokjan på Project Wulfila, medvetna om att XML-taggningen av 
texten inte är färdig och när det gäller kvasiprefigerade verb och enklitiska partiklar 
ibland också felaktig, förefaller de flesta förekomster i betydelsen ’söka’ vara transitiva 
(med olika typer av objekt, vilka vid en grundlig beskrivning av verbet även de skulle 
behöva specificeras) och man frågar sig om de få förekomsterna utan O är intransitiva 
eller transitiva med utelämnat objekt, som till exempel i (3). 

(3) Gotiska (Joh 8:50) 
ika ni-sokja    [hauhein  meina]O;  ist    saeiA/S?   sokeiþ    jah  stojiþ. 
jag ej-söker.1sg  [ära     min]    är.3sg den.som  söker.3sg  och  dömer.3sg 
’jaga söker ej [min ära]O; det finns den som söker och (?)dömer’

Antar vi att O till sokeiþ är utelämnat förefaller sokjan hittills vara transitivt (A O). 
Antar vi en intransitiv konstruktion förefaller sokjan vara ambitransitivt (S / A O). Vi 
går vidare till en konstruktion med sokjan + prep. miþ i betydelsen ’diskutera’, som till 
exempel i (4).
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(4) Gotiska (Mark 9:16) 
ƕaO       sokeiþ    [miþ þaim]p? 
vad.acc.sg  söker.2pl  [med.prep dem.dat.pl] 
’vadO diskuterar nia [med dem]p?’

Valenstrukturen förefaller parallell med den i (2). Nu påträffar vi bland annat emellertid 
även följande konstruktion med ett particip (5). (Då dessa typer av konstruktioner är 
främmande för svenska och för undertecknad därmed svåröversatta, så avviker min 
översättning med finita verb något.)

(5) Gotiska (Mark 12:28) 
jah  du-at-gaggands             [ains     [þize     bokarje]ATTRIBUT]s, 
och  qpfx-qpfx-gå.npst.part.nom.sg  [en.nom.sg [de.gen.pl  skriftlärd.gen.pl]] 
’och [en [av de boklärda]s kom’ 
 
ga-hausjands            [ins     [samana        sokjandans]ATTRIBUT]O  
qpfx-höra.npst.part.nom.sg de.acc.pl tillsammans.adv  söka.npst.part.acc.sg 
’(och) hörde [dem [diskuterande tillsammans]]O’

Här utgör ins samana sokjandans O i den bevarade valensstrukturen hos participet 
gahausjands. Till participet sokjandans uppträder däremot inget O och det känns inte 
heller självklart att betydelsen ’diskutera’ måste konstrueras med ett transitivt objekt 
(även om det naturligtvis kan föreligga ett särspråkligt grammatiskt krav på att det 
så måste göras). Vi kan tänka oss att man kan diskutera något, men också att man kan 
diskutera i största allmänhet.

Av (4)–(5) framgår att betydelsen ’diskutera’ inte är avhängigt närvaron av adverb 
som misso ’varandra’ eller samana ’tillsammans’. Det kan inte heller tydligt påvisas 
bero på en annan valensstruktur, vilket skulle kunna föranleda oss till en analys att vi 
egentligen hade att göra med två olika homofona verb. Inte heller kan vi säkert säga att 
betydelsen ’diskutera’ kommer av en fast förbindelse av sokjan med en preposition följt 
av dativ. Att det rimligen också bör finnas en semantisk skillnad mellan konstruktioner 
med du respektive miþ har vi inte berört.

Utifrån vad som framgått av (2)–(5) bedöms – med tillbörlig reservation på grund 
av det begränsade materialet och frånvaron av modersmålstalande informanter – va-
lensstrukturen hos det oprefigerade verbet sokjan av undertecknad kunna vara S / A O, 
det vill säga ambivalent. Alternativet att betrakta det som troligast enbart transitivt är 
givetvis inte uteslutet, men oavsett vilket så påverkar det i detta fall inte det slutgiltiga 
resultatet av undersökningen, efter som miþ- visar sig tillföra ett argument (E) i valens-
strukturen utan att arrangera om någon av de tidigare aktanterna (§ 4).
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Hur förklarar vi nu vårt behov av de olika översättningarna ’suchen’ och ’dispu-
tieren’, till vad som hittills förefaller vara ett och samma verb? Att verben söka/suchen 
och diskutera eller tvista/disputieren formellt inte har med varandra att göra på vare sig 
svenska eller tyska, betyder inte att den semantiska glidningen eller bredden hos sokjan 
från söka till diskutera (med eller utan eventuella konnotationer om hätskhet) är otänk-
bar (hade betydelserna istället varit söka och kladda, så hade vi haft ett större problem). 
Intuitivt innebär diskutera för undertecknad att aktiviteten mellan de diskuterande 
parterna har ett underförstått (om än idealiskt) mål, i det att när de inblandade parterna 
lyfter fram sina sidor och argument så görs det av en anledning – man söker någon 
form av svar eller resultat genom ordväxling. Är diskuterandet ensidigt skulle vi kalla 
det för att försöka övertyga, varom jämför med ett uttryck som att söka övertyga någon. 
Söker vi efter ett föremål kan vi göra det med ögonen, söker vi samstämmighet så kan 
vi göra det med ord, och då diskuterar vi. 

Härav behöver en översättning som ’disputieren’ ses som pragmatisk, inte tas för 
en i gotiskan väsensskild betydelse från ’suchen’. Det rimligaste antagandet förefaller 
vara att det gotiska verbet sokjan har (utvecklat) en betydelsevidd som omfattar vad vi 
på både svenska och tyska betraktar som de olika aktiviteterna ’söka’ och ’diskutera’. 
Det gotiska ”sökandet” omfattar ett större spann av olika typer av sökanden, för vilka 
svenskan och tyskan istället använder flera olika verb, jämförbart med att engelskans 
escape kan översätta både ’rymma’ och ’fly’. Båda verben avser en förflyttning från nå-
gonting oönskat, men i det förra är detta fångenskap och i det senare fara. 

Utifrån det föregående blir det svårt att motivera någon egentlig semantiskt för-
skjutning från sokjan ’söka; diskutera’ till miþsokjan ’diskutera (tillsammans) med’.

Hela materialet har närmats på samma vis och under den processen har det varit 
min uppfattning att – med givna undantag i (§ 4) – tolkningen av miþ- som introduce-
rande ett argument med en komitativ betydelse är genomgående hållbar. Att redogöra 
för denna slutsats för varje verb i detalj har dock inte bedömts rimlig i detta samman-
hang. Det skulle, utan att lämna mycket till plats för någonting annat, ha lett till en 
uppsats om valensstruktur och betydelse hos 36 verb, vars enda gemensamma nämnare 
är att de i det bevarade materialet av någon anledning råkar uppträda i avledningar 
med kvasiprefixet miþ-.

I det följande avstår jag därför helt enkelt att problematisera själva semantiken hos 
de berörda verben, eftersom det är på de syntaktiska konstruktionerna som undersök-
ningens resultat egentligen vilar. Läsaren ombeds dock ha det föregående i åtanke och 
vara medveten om att översättningar i språkprov – likt det här upptagna miþsokjan 
’diskutera (tillsammans) med’ eller motsvarande mellanradig analys som ’söka.med’ – 
inte är grundlösa och naiva reduceringar till en okontextuellt beaktad förutsatt grund-
betydelse hos de ingående elementen, tagen utifrån de pragmatiska översättningarna i 
Streitberg (1910) eller Lehmann (1986).





2 Teori

Ett äldre verk som påverkat mig i bakgrunden är Noreen (1904). Svenska akademiens 
grammatik (1999) och Stolz & Stroh & Urdze (2006) har uppsökts gällande komitativor. 
Min huvudsakliga inspiration kommer emellertid från Dixon och Aikhenvald (Dixon 
2010–2012; Dixon & Aikhenvald 2000; Aikhenvald 2015), och det är också företrädesvis 
i deras arbeten som benämningen Basic Linguistic Theory (BLT), här grundläggande 
grammatisk teori, påträffas och förordas. Detta är samma beskrivande tradition som – 
med försvinnande få undantag – referensgrammatikor är skrivna. Namnet på teorin är 
alltså förhållandevis ungt, men inte de teoretiska antaganden som omfattas av den, som 
exempelvis användbarheten av att kategorisera ord i ordklasser. Språkvetenskapliga 
termer och deras definitioner varierar dock ganska kraftigt i litteraturen, och i detta 
arbete har valen ibland varit mina egna.

BLT är en kumulativ teori, inom vilken det sker konstant återkoppling mellan teori 
och beskrivning. Den erbjuder ett flexibelt ramverk, inom vilket beskrivningen av ett 
enskilt språk kan utarbetas. Inget språk omfattar alla prototypiska särdrag (t.ex. kasus, 
numerus) eller alla kända särdragsvärden (t.ex. illativ, trialis), och inga avvikelser 
från det kända kan heller uteslutas vara möjliga. Även om man inledningsvis söker ef-
ter bekanta grammatiska strukturer, tas inte förekomsten av något för givet, utan deras 
närvaro i det enskilda språkets grammatik måste argumenteras för (Dixon 2010a:184).

There is constant feed-back between theory and description. Each description is in terms 
of the established theory, and the theory itself is made up of interrelated inductive gen-
eralizations based on the descriptions provided in terms of it. As each new description is 
completed, it is likely to lead to the refinement or revision of some aspect or aspects of the 
theory. (Dixon 2010a:2)

På grund av avsaknaden av modersmålstalare innebär det för utdöda språk som gotiska 
förstås att förutsättningarna för att nå full klarhet är begränsade, och resonemang rö-
rande dessa kommer till en högre grad handla om vilken grammatisk analys som trots 
osäkerheterna är rimligast (Wolmar 2015:19). 

Föreliggande undersökning avser försöka klarlägga funktionen hos ett kvasiprefix 
inom det gotiska språkets grammatik (§ 1.2). Då de gotiska kvasiprefixen ännu inte är 
fullt förstådda, är det knappast försvarbart att ta sig an materialet genom ett mer for-



16

Teori

melartat teoretiskt ramverk än BLT.1 Frågan handlar inte om huruvida gotiskan kan 
passas in i en viss på förhand antagen struktur, utan om vad de strukturer som vi 
möter i gotiskan kan berätta för oss om 1) vad detta (och i förlängningen andra) språk 
kan förmedla genom sin grammatik, och 2) hur det gör det (varefter det också vore 
fruktsamt att under nytt ljus undersöka dessa med avseende på språkkontakt och syn-
taktiska lån med huvudsakligen grekiska). För att undersökningens resultat skall vara 
allom tillgängligt, måste det också presenteras i en form som alla språkvetare oavsett 
inriktning rimligen kan förväntas tillgodogöra sig. Den enda formen som då är aktu-
ell är den traditionella grammatiska beskrivningen. Forskningsresultat inom vad som 
brukar kallas för formella teoretiska ramverk, presenterade med en mer eller mindre 
omfattande särteoretisk terminologi och notation, är helt enkelt inte läsbara för hela 
det språkvetenskapliga samfundet. De är bara tillgängliga för de som intresserar sig för 
den aktuella teorin, och då bara under en begränsad tid, då de inom språkvetenskapen 
i sina permutationer avlöser varandra förhållandevis tätt. Därefter blir de i praktiken 
oläsbara för alla, eftersom få har tid att sätta sig in i en utdöd notation bara för att se om 
en sådan undersökning fann ut någonting av intresse.2

Detta arbete handlar alltså inte om att pröva en teori mot den gotiska grammati-
ken, utan att genom språkvetenskaplig grundforskning försöka förklara och beskriva 
en liten del av densamma i hopp om att resultatet kan komma att bidra till en fram-
tida och mer utförlig referensgrammatik. Tills dess är inte de hittills underbeskrivna 
konstruktionerna fullt tillgängliga för tvärspråkliga undersökningar. Nätet för att lösa 
uppgiften behöver dock inte kastas ut hur vitt och brett som helst. Utifån tidigare upp-
gifter om gotiskans miþ- (§ 1.3) och teoretiska antaganden inom BLT, vilka visat sig ha 
förklaringskraft vid beskrivningen av andra språk, så kan en hypotes formuleras (§ 2.6). 

Närmast kommer de teoretiska verktyg som analysen bygger på att kortfattat pre-
senteras. Dessa är satsstruktur (§ 2.1), diates (§ 2.2), kasus (§ 2.3), prepositioner (§ 2.4) 
och  topik (§ 2.5).3 För en utförlig beskrivning hänvisas till de ovan nämnda verken av 
Dixon & Aikhenvald. Läsaren ombeds ha i åtanke att detta är en uppsats, inte en läro-
bok i grammatik.

Beskrivningen av de germanska fornspråkens kasussystem (§ 2.3.3) och avsnittet 
om prepositioner (§ 2.4) bygger givetvis på angiven litteratur och grammatiska företeel-
ser som av många språkvetare är allmänt vedertagna, men den slutliga beskrivningen, 
med dess ibland alternativa slutsatser, är undertecknads och har vuxit fram utifrån 

1 Undertecknads tidigare bruk av Lexical Template Morphology (Wolmar 2015) måste, även om det 
bidrog till förståelsen av kvasiprefixet dis-, i efterhand vidkännas ha varit suboptimalt.
2 Om de frågor som berörs i detta stycke se framförallt Dixon (2010a:57–91, passim; 2010b; 2012).
3 Varken definitioner eller terminologi rörande dessa områden är enhetlig inom litteraturen, av den 
enkla anledningen att inte alla är ense om allting. Att djupdyka i variationen skulle dock inte bi-
dra till framställningen och jag har valt att hörsamma Dixons anmärkning gällande vad han kallar 
quotationitis (Dixon 2010a:xiii). 
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egna observationer av de germanska fornspråkens grammatik. Undertecknad gör inga 
anspråk på att de här dragna slutsatserna vore generellt giltiga.

2.1 Satsstruktur
En sats består av ett grammatiskt predikat (ett predikat i snäv bemärkelse, inte ett 
logiskt) och ett antal argument, antingen bundna eller fria. De bundna uppbär de se-
mantiska roller eller aktanter som lexikaliskt förutsätts av verbet (SAG2 1999:506). Fria 
argument omfattar TSRO- eller fria adverbial (Josefsson 2009; SAG3 1999:481). De kort-
namn som används inom BLT för att beskriva denna satsstruktur ges i Tabell 3.

Tabell 3 Kortnamn och satsledsbenämningar inom BLT.

kortnamn satsled motsvarande termer

a transitivt subjekt } subjekt sOVs intransitivt subjekt
CS kopulasubjekt
O transitivt objekt } direkt objekt sOv

AP-O applikativobjekt i O-funktion

e tilläggsargument  { indirekt objekt
bundet adverbial

p fritt argument (se fotnot) TSRO-/fria adverbial
v (grammatiskt) predikat predikat SOv

CC kopulakomplement predikativ

Märk att kortnamnen är syntaktiska och står för satsled. De står inte för semantiska 
roller. A står inte för den semantiska rollen agent/agens, utan representerar ett satsled i 
A-funktion – subjektet i en transitiv sats, vilket lika gärna kan uppbära den semantiska 
rollen upplevare (Aikhenvald 2015:56; Dixon 2010–2012: passim). Det här introducerade 
p4 står inte för den semantiska rollen patient, utan för ett fritt argument. Satsstruktur 
och bruk av kortnamn exemplifieras i (6). AP-O introduceras under (§ 2.2).

(6) a. trolletCS heter GilitruttCC             c. trollets bor [i en grotta]e 
b. bondfruna gav trollete ullO           d. trolleta spinner ullO [i sin grotta]p 

Fria argument (P) är fakultativa och kan därför inte förutsättas kunna underförstås 
(Aikhenvald 2015:205). Vi kan inte vara säkra på var trollet Gilitrutt spinner sin ull i (6) 
om det inte uttryckligen anges att det är [i sin grotta]p.

4 P har även förekommit som kortnamn för predikat (Dixon 1988:242–244), men för min egen skull har 
jag valt att använda det för fria argument, vilket ej är allmän praxis och säkert kan ifrågasättas.
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Bundna argument (ASOE) måste antingen vara utsatta eller kunna underförstås av 
kontexten (Aikhenvald 2015:205; Dixon 2010a:98; Dixon 2010b:116). Ett sätt att syntak-
tiskt urskilja O är att det genom passivering (§ 2.2.1) kan omvandlas till S.5

The category of O can be syntactically defined in terms of being the potential target of 
the passive. If a language has constructions where two arguments look like O in their 
morphological marking, only one of them may be the target of the passive. (Aikhenvald 
2015:221).

E definieras som ett kärnargument med andra egenskaper än O (Aikhenvald 2015:55) 
och kan därför i motsats till O inte omvandlas till S i en passiv konstruktion (7) (§ 2.2.1).

2.2 Diates
Om vilka typer av valensförändrande konstruktioner som bör räknas till särdraget 
diates (eng. diathesis eller voice) kan det förekomma olika uppfattningar. I Routledge 
dictionary of language and linguistics finner vi under ’diathesis’ (med hänvisning till 
’voice’) följande:

Term from Greek for voice (active, passive, middle) as well as for other regular valence 
shifts such as applicative, accusativization, and dative shift. (Bussmann 1996:312)

Vidare under ’voice’ utvecklas detta något:

Grammatical category of verbs which in nominative languages includes active, passive 
and in a few languages middle (⇒ middle voice) forms. The choice of voice depends on 
the relationship between semantic roles (⇒ agent, patient) and syntactic functions (⇒ 
subject, object). (Bussmann 1996:1270) 

Som framgår innefattar ett verbs valensstruktur information om både syntaktisk funk-
tionsstruktur (vilka argument som grammatiskt förutsätts av verbet) och den semantis-
ka rollstrukturen (argumentens semantiska roller) (Haspelmath & Sims 2010:235–237).

Förändringar i vilka kopplingarna mellan syntaktisk funktion och semantisk roll 
arrangeras om i en befintlig valensstruktur, vartill räknas passivum (§ 2.2.1), har kallats 
function-changing operations (Haspelmath & Sims 2010:235–237), och dessa faller typiskt 
in under voice, vilket motsvarar diates i svensk grammatisk tradition. Valensföränd-
rande konstruktioner där en helt ny semantisk roll introduceras, vartill räknas kausa-
tivum och applikativum (§ 2.2.2), har kallats event-changing operations (Haspelmath & 
Sims 2010:235–237). Åtskillnaden skulle kunna visa sig vara av vikt vid beskrivningen 

5 Om de semantiska grunderna på vilka O kan identifieras se Dixon (2010b:130–133).
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av gotiska, men i denna begränsade undersökning har jag inte funnit det behovet, utan 
underordnar bara alla förändringar av ett verbs valensstruktur det morfosyntaktiska 
särdraget diates, men vare härmed uppmärksammat att det inte behöver vara själv-
klart. Med denna definition uppvisar svenska de allom bekanta aktivum (den omarke-
rade konstruktionen) och passivum, reliker av kausativum och ett mindre produktivt 
och sällan berört applikativum.6

2.2.1 Passivum
Genom passivum sker en omvandling O → S, varmed underliggande A kan strykas el-
ler förpassas till ett P (7). Endast transitiva verb kan passiveras, eftersom de intransitiva 
inte har något O att omvandla till S.7

(7) a. trolleta     skrämde        bondfrunO            (aktivum) 
b. bondfruns  skrämdes                (av trolletp)   (passivum) 
c. trolleta     skänkte   mige  hornetO              (aktivum) 
d. hornets    skänktes   (mige)           (av trolletp)   (passivum)

2.2.2 Applikativum
Genom applikativum (Dixon 2012:294–298; Aikhenvald 2015:144–146, 206) omvand-
las P/E → AP-O (applikativobjekt i O-funktion). Den semantiska rollen hos AP-O är 
därmed knuten till rollen hos det underliggande argumentet, och tvärspråkligt kan i 
stort sett alla roller utom agenten omvandlas till AP-O (Aikhenvald 2015:146; Dixon & 
Aikhenvald 2000:14; Dixon 2012:301; Haspelmath & Sims 2010:242). Är underliggande 
argument ett rumsadverbial fås en lokativ applikativa, är det ett instrument fås en in-
strumental applikativa, är det en medföljare fås en komitativ applikativa, och så vidare. 
Applikativum rymmer därmed en förhållandevis stor semantisk variation.

Om underliggande aktivt V är intransitivt, så övergår S till A (8).

(8) a. jägarens  sköt    [på trollet]p   (aktivum) 
b. jägarena  besköt  trolletAP-O     (applikativum) 
c. trollens   bor    [i skogen]e    (aktivum) 
d. trollena   bebor   skogenAP-O    (applikativum)

6 Jag har valt att benämna dessa särdragsvärden med latinska ändelser (t.ex. passivum) och konstruk-
tionerna i vilka de uppträder med svenska (t.ex. en passiva, flera passivor). Det senare kommer av före-
kommande former i svenskt talspråk.
7 Formellt kan intransitiva verb passiveras i till exempel klassisk sanskrit, men eftersom valensstruk-
turen då genomgår en annan förändring, borde det rimligen kallas för något annat.
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Om underliggande aktivt V istället är transitivt, så utesluts i typfallet underliggande 
O från de bundna argumenten, varmed det kan förpassas till ett P eller utelämnas (9).

(9) Tyska (Haspelmath 2010:242) 
a. IKEAa liefert    [dem Nachbarn]e (dat)  [die Möbel]O (acc)  (aktivum) 
b. IKEAa beliefert  [den Nachbarn]AP-O (acc) ([mit Möbeln]p)    (applikativum)

2.2.2.1 Atypisk applikativum

Haspelmath & Sims (2010:244) nämner att ”there are no operations that change an 
oblique to an indirect object”, med vilket vi får förmoda avses P → E. Applikativsuf-
fixet -jee i det papuanska språket Motuna kan dock (beroende på verb) omvandla O → E 
(Dixon & Aikhenvald 2000:15; Onishi 2000:131–137). Ibland, som också visat sig i fallet 
med de gotiska konstruktionerna på miþ- (29) (§ 4.3.3), kan underliggande O synbarli-
gen kvarstå oförändrat i applikativa konstruktioner.

In some languages, the original O seems to remain as is, so that there appear on the sur-
face to be two objects, the AP-O and the original O. Generally, grammatical tests show 
that AP-O is the true argument in O function within the applicative construction, with 
the original O having a more minor role (as ‘second object’). (Dixon 2012:296)

Hur skall man analysera konstruktioner som (30) (§ 4.3.3), i vilka introducerade kär-
nargument visar sig inte vara typiska objekt i O-funktion? Om de kan utelämnas och 
underförstås, men inte passiveras, borde vi tillsvidare i enlighet med (§ 2.1) och trots 
Haspelmath & Sims rimligen analysera dem som applikativobjekt i E-funktion, AP-E.

2.2.3 Sammanfattning
Som framgått av (7)–(9) behöver olika värden av diates inte vara morfologiskt uteslu-
tande (om vars anledning se Haspelmath & Sims 2010:244). I till exempel svenska kan 
de därför appliceras på varandra och ge en omvandling E/P → AP-O → S (10).

(10) a. trollens   bor   [i skogen]e    (aktivum) 
b. trollena   bebor  skogenAP-O    (applikativum)  
c. skogens   bebos  ([av trollen]p)   (applikativum + passivum) 

2.3 Kasus
Liksom diates är kasus är ett morfosyntaktiskt särdrag, med vilket morfologisk mar-
kering (i typfallet genom nominala böjningsändelser) av åtminstone satsled avses. Ter-
minologin rörande kasusformer varierar (Blake 2001:31–33; Corbett 2012:130), men för 
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markering av satsled har jag valt benämningarna funktionella och adverbiella kasus-
former för bundna respektive fria argument, medveten om att inte heller de är optimala.

2.3.1 Funktionella kasusformer
I syntaktiskt ackusativa språk som de germanska markeras de bundna argumenten A 
och S prototypiskt av nominativ, O av ackusativ och E av dativ, likt i (11). De synlig-
gör satsledens plats i satsens valensstruktur. Typiskt för bland annat germanska språk 
är emellertid att ackusativ och dativ även brukas adverbiellt (§ 2.3.3).

(11) Gotiska (Joh 6:32) 
[att-a    mein-s]a   gaf  izwise  hlaifO 
[far-nom  min-nom]  gav  er.dat  bröd.ack 
’min far gav er bröd’

2.3.2 Adverbiella kasusformer
Adverbiella kasus uppbär ytterligare minst en semantisk komponent utöver den syn-
taktiska. Adverbiella kasusformer markerar fria argument (12).

(12) Litauiska  
a. raš-ýti     rãšal-up         b. eĩ-k    veln-iópp  
  skriva-inf  bläck-ins          gå-imp  fan-all  
  ’skriva med bläck’             ’dra åt fanders’ 

2.3.2.1 Genitiv och komitativ

Om kasus begränsas till markering av satsled (bundna respektive fria argument), så 
faller lätt genitiv utanför, då den typiskt anger ett possessivt attribut, vars syntaktiska 
relation är inom en fras (13). (Dixon 2010a:45 f)

(13) in þiudangardja sunaus friaþwōs seinaizōs Gotiska (Kol 1:13) 
[in  þiudangard-ja   [sun-aus     [friaþw-ōs    sein-aizōs]]]p 
[i   kungarike-ack  [son(m)-gen  [kärlek(f)-gen  sin-f.gen]]] 
’in i sin älskade sons rike’ (eg. ’in i [[sin kärleks] sons] rike’)

Att två olika typer av relationer – här på sats- respektive frasnivå – morfologiskt kan 
vara ömsesidigt uteslutande är en grammatisk egenhet för de indoeuropeiska språken. 
Resonemanget för att utesluta genitiv från kasus är, att förhållandet är jämförbart 
med det mellan modus och tempus, vilka också trängs i samma morfologiska system, 



22

Teori

utan att imperativ för den skull bör tas för ett särdragsvärde av tempus jämsmed pre-
teritum (Dixon 2010a:45 f). Detta berör både genitiv och, vilket kommer att framgå, 
attributiv komitativ. För de germanska fornspråkens del är det emellertid inte så enkelt 
som intrycket ger vid handen att Dixon (2010a: passim) framställer det.

En komitativ konstruktion anger en åtföljande relation mellan två deltagare – pro-
totypiskt människor – inbegripna i samma situation (gemensam aktion), varav den ene 
är medföljd (eng. accompanee) och den andre är en i sammanhanget marginaliserad 
följeslagare (eng. companion) (Stolz & Stroh & Urdze 2009:602; SAG3:500). Med stöd av 
flera australiska språk betraktar Dixon (2010a) oftast komitativ som en attributiv böj-
ningsform, men behandlar den inte utförligt. Annorstädes definieras komitativ inte 
sällan som avseende aktionsbeskrivande fria adverbial (t.ex. i Schlesinger 1995:60).

I germanska språk uttrycks komitativ analytiskt (§ 2.4) och både adverbiella och 
attributiva komitativor uppträder. Dessa sammanfaller formellt, vilket gör att den 
grammatiska realiseringen av skillnaden inte är påtagligt redundant (14).

(14) a. pojkens gick [till skolan]p [med sin mor]p         (adverbiell komitativ) 
b. jaga såg [ett fotografi av pojken med sin mor]O     (attributiv komitativ)

Hur den semantiska skillnaden dem emellan upplevs av svenska modersmålstalare 
ligger utanför arbetets ram. Här räcker det med att framhålla, att inom de german-
ska fornspråkens kasussystem så är varken genitiv (§ 2.3.3) eller analytisk komitativ 
(§ 2.4) begränsade till att fungera som attribut inom nominalfraser.

2.3.3 Kasussystemet i germanska fornspråk
För urgermanska rekonstrueras nominativ, ackusativ, dativ, genitiv och instru-
mentalis (Ringe 2006:233–234) samt spår av lokativ (Bammesberger 1990:43; Voyles 
1992:288) och vokativ. I korthet föll med tidens gång urindoeuropeiskans dativ, loka-
tiv och instrumentalis samman i vad som kom att bli en germansk dativ. Indoeu-
ropeiskans ablativ kom att splittras funktionellt mellan dativ och genitiv. Vokativ 
lämnar vi därhän och utvecklingsförloppets detaljer är av underordnad betydelse, ef-
tersom detta är en grammatisk och inte en språkhistorisk uppsats. (Tabell 4)

Tabell 4 Det urindoeuropeiska kasussystemets utveckling.
Urindoeuropeiska Urgermanska Germanska fornspråk

instrumentalis instrumentalis instrumentalis instrumentalis } dativ
lokativ lokativ } dativ dativdativ } dativ

ablativ

} genitiv genitiv genitiv genitiv
genitiv
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Med detta sammanfall uppstod bland annat adverbiellt bruk av dativ (15).

(15) Gotiska (Rom 15:6) 
ei gawiljaia [ainamma munþa]p (dat) hauhjaiþ guþO 
’att ni enhälliga med en mun må prisa gud’

Ett funktionellt men semantiskt motiverat bruk av genitiv påträffas i (16).

(16) Gotiska (Luk 2:7) 
untē niwas imp rūmisCS (gen) [in stada þamma]p 
’eftersom det inte fanns rum för dem på den platsen’

i (16) är (ni)was ett kopulaverb utan kopulakomplement i betydelsen ’(inte) finnas, (inte) 
existera’ (jfr. lat. deus est), varom se Dixon (2010:101). Att kopulasubjektet (CS) här står 
i genitiv är återigen semantiskt motiverat i ett bruk övertaget från en äldre ablativ 
(från utgångspunkten är man avskild, det som är avskilt saknas). Detta bruk av genitiv 
är grammatikaliserat i litauiska, och konstruktionen i (16) är också identisk med den i 
RK (1998): ”nes jiemsp nebuvo vietosCS (gen) [...]”.

Det har redan framgått (§ 2.3.2)–(§ 2.4) att komitativ betydelse i germanska språk 
uttrycks med en preposition motsvarande got. miþ + dativ (14), samt att det förekom ett 
fornärvt adverbiellt bruk av ackusativ för att bland annat ange riktning, jfr. (17). 

(17) Sanskrit (Coulson 2010:38) 
a. nagaraṃp (acc) gacchati           b. nagaraṃp (acc) tvāṃO (acc) nayāmi 
  ’han går till staden’                ’jag leder dig till staden’

Det förekommer även ett vacklande bruk av en semantiskt motiverad instrumental 
dativ i O-funktion, till exempel vid verbet kasta (18).

(18) a. Gotiska (Luk 4:9)                b. Gotiska (Mark 11:23)   
  wairp þukO (acc) þaþro dalaþ          wairp þusO (dat) [in marein]p  
  ’kasta dig därifrån neråt’             ’kasta dig i havet’ 
 
c. Fornisländska                  d. Fornsvenska  
  varpa knífinumO (dat)              kasta stēniO (dat) 
  ’att kasta kniven’                  ’att kasta sten’



24

Teori

När det gäller de nordiska exemplen (18) kan man nog i och för sig fråga sig om denna 
rådande uppfattning är den mest rimliga analysen, men att undersöka dessa skulle gå 
utöver ramarna för denna uppgift.

Den här givna bilden är förenklad, men med stöd av föregående återges min bild 
av de germanska fornspråkens kasussystem i Tabell 5. Dock får ej glömmas att dativ 
även använts för att markera absoluta konstruktioner, vilket komplicerar bilden något.

Tabell 5 Kasussystemet i germanska fornspråk.

kasus Funktionellt 
motiverat bruk

Semantiskt 
motiverat bruk

nominativ A, S, CS, CC —

ackusativ O AP-O(?), P

dativ e O, AP-E, P

genitiv — CS, O, P(?), attribut

instrumentalis — p

Möjligheten till semantiskt motiverad dativ för AP-E vid miþ- är med stöd av det före-
gående en slutsats under (§ 4) och semantiskt motiverad ackusativ för objekt (möjligen 
O) tycks förekomma vid dis- (Wolmar 2015:45).

2.4 Prepositioner
Antalet värden av kasus markerat genom deklination är inte oändligt, utan satsled och 
semantiska roller realiseras med varierande grad av betydelsemässig precision både 
tvär- och inomspråkligt genom olika grammatiska system, däribland prepositioner (19).

(19) a. Svenska       b. Isländska         c. Gotiska        d. Litauiska  
  [i stad-en]        [í borg-inni ]         [in baurg]         miẽst-e   
  prep stad-def     prep stad-dat.def    prep stad[dat]     stad-loc 

Gällande den ännu spridda uppfattningen, att prepositioner skulle styra kasus, fram-
håller Dixon (2010a:224 f, passim) att fall motsvarande isl. í borginni ’i staden’ enklast 
beskrivs som dubbelmarkerade med kasusändelser och vad som kunnat kallas kasus-
ord. Att analysera exemplen i (19) som prepositionsfraser med prepositioner som huvud-
ord (likt Josefsson 2009:124 f; SAG3:645) är lika orimligt som att analysera lit. miẽste som 
en kasusfras med en stam underordnad ändelsen. Det handlar istället om en varierande 
realisering av samma typ av grammatiska information. Dixon nämner vidare, att: 
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[i]n Latin and Greek (and even more in Russian), a preposition is not necessarily associated 
with a single case. There may be two possibilities and each will, of course, have a different 
meaning (Dixon 2010a:225).

Detta beaktar nog inte fullt den i de germanska fornspråken ofta iögonfallande fördel-
ningen av den semantiska bördan mellan kasusform och preposition. Här erinrar vi 
oss om bruket av ackusativ vid riktning och det av dativ vid befintlighet. Istället för 
att anta att en viss preposition (t.ex. isl. á, got. ana ’på’) skulle styra både ackusativ och 
dativ, är den rimligare analysen att dessa närmare definierar den redan av ackusativ 
eller dativ förmedlade riktningen respektive befintligheten hos satsens figur i förhål-
lande till dess grund.8 Utifrån Creissels (2009) kan prepositionens roll vid nämnda dub-
belmarkering i germanska fornspråk med fördel jämföras med komplexa kasusformers 
utvidgning (eng. extension).

[i]n the case of complex markers, three options are available (combination of two affix-
es, of an affix and an adposition, or of two adpositions) [...] [O]ne must always keep in 
mind that there is some degree of arbitrariness in the distinction between case affixes 
and adpositions as it is recognized in the descriptions of individual languages. (Creissels 
2009:610–611)

En jämförelse av några spatiala uttryck i tre språk ges i Tabell 6. Sett till hur de seman-
tiska variablerna fördelas, så skiljer sig givetvis gotiska och litauiska åt från det med 
komplexa syntetiska kasusformer utrustade tsez, men det väsentliga är att det går att 
identifiera enskilda element, vilka kumulativt ger en slutlig spatial betydelse.

Tabell 6 Realiseringen hos ett urval av spatiala uttryck  i gotiska (Takahaši 1985), litauiska (Ambrazas 
1997:404–423) och tsez (Comrie & Polinsky 1998:104). Paranteser anger den äldre kasusform varifrån en 
av de ingående betydelserna hos den yngre konstruktionen övertagits.

Betydelse 1 Betydelse 2 Gotiska Litauiska Tsez

befintlighet 
(lokativ) +

det inre in + dat (← loc) loc [= ine] -ā-Ø

en ovansida ana + dat (← loc) añt + gen (← loc) -ƛ’(o)-Ø

riktning mot 
(allativ) +

det inre in + acc į ̃ + acc / ill -ā-r

en ovansida ana + acc į ̃ + acc -ƛ’o-r

riktning från 
(ablativ) +

det inre us + dat (← abl) ìš + gen (← abl) -āy

en ovansida af + dat (← abl) nuõ + gen (← abl) -ƛ’-āy

8 Se Talmy (1978; 2000) om figur och grund, Maylor (2002) om dessas relevans för germanska verbal-
prefix, Wolmar (2015) om got. dis- utifrån Maylors teori och Takahaši (1985) för en klarsynt beskrivning 
av flera gotiska prepositioners betydelser. Den senare skiljer dock inte den semantiska bördan mellan 
preposition och kasus åt på det sätt som jag förespråkar.
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Jag analyserar de germanska fornspråkens prepositioner som en typ av attribut, bäran-
de ett annat slag av information (vars närmare precisering ligger utanför arbetets ram) 
än den typiskt förmedlade genom adjektiv eller attributiva böjningsändelser, något som 
också tvärspråkligt finner stöd i förekomsten av morfologiskt kongruerande preposi-
tioner.9 Kombinationen av preposition och kasusändelse betraktar jag som funktionellt 
likvärdig med en komplex analytisk kasusform (vilket inte utesluter att vissa kombi-
nationer lämpligast betraktas som idiomatiserade), så i en analytisk komitativ som 
got. miþ- + dativ bestämmer prepositionen närmare en här genom sammanfall med 
instrumentalis (Tabell 4) (15) uppkommen semantisk variabel hos dativ (§ 2.3.3).

2.5 Topik
En följd av satser länkas typiskt samman av en eller flera (överlappande) topiker (annor-
städes ibland tema, vilket ibland och ibland inte förefaller brukas synonymt). Topiken 
är det ämne som satserna rör sig i kring (Dixon 2012:197), och S eller AP-O introducerat 
genom en passiva respektive en applikativa är ofta ny topik (Dixon 2010:174).

The use of active and passive depends primarily on stylistic and communicative functio-
nal considerations: because the active subject becomes an optional prepositional phrase 
in passive constructions and is usually no longer the first element in the sentence, passive 
constructions involve a change in the topic vs comment structure in that the original topic 
of the active sentence becomes part of the comment in the corresponding passive sentence 
[...] (Bussmann 1996:1270)

I germanska språk, där topik inte markeras morfologiskt, behöver ett yttrandes kontext 
ses för att topik skall kunna bestämmas, varför det blir en bedömningsfråga.

2.6 Hypotes
Följande uppgifter ledde till att en hypotes kunde formuleras inför analysen:

• Att gotiska verb på miþ- är transitiva med dativ i O-funktion (§ 1.3).
• Att semantisk dativ i O-funktion förekommer i gotiska (§ 2.3.3) (18).
• Att semantisk ackusativ i O(?)-funktion förekommer vid dis- (Wolmar 2015:45)
• Att andra gotiska kvasiprefix kan ha verkat transitiverande (se West 1982:154, 165 

om ana- och bi- och Bucsko 2008:126, 137 om dis- och fra-). 
• Att prefixet be- i både svenska och tyska kan bilda applikativor (§ 2.2) (8)–(9).
• Att germansk komitativ uttrycks med motsv. got. miþ + dativ (§ 2.3.2).
• Att även kvasiprefixet miþ- anger en komitativ betydelse (§ 1.3).

9 Ball & Müller (2010) om keltiska, Sullivan (1988:108) eller Haspelmath & Sims (2010:91) om nahuatl.
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• Att komitativa applikativor är tvärspråkligt välbelagda (Dixon 2012:294–342).
• Att passivum och kausativum har annan realisering (Suzuki 1989; García 2005).

Utifrån detta föreföll det ej långsökt att misstänka, att gotiskans miþ- kunde bilda nå-
gon form av komitativa applikativor, även om det senare visade sig inte handla om en 
kanonisk applikativa.





3 Metod

Analysen har genomförts genom närläsning och satslösning av de textpartier i vilka 
konstruktioner med miþ- förekommer, samt de med motsvarande verb utan miþ- (§ 1.5). 
Andra bibelöversättningar (Bibel 2000; KJV; RK 1998) har nyttjats som innehållsmäs-
sigt stöd, inte som grammatiskt facit. Detta kan tyckas självklart, men under flertalet 
tidigare försök att förklara de gotiska kvasiprefixen har det inte varit det, varför det 
tidigare forskningsläget kortfattat kan porträtteras. Är läsaren redan bekant med si-
tuationen kan denne istället fortsätta vid (§ 3.3). Märk att följande omdömen gäller 
undersökningar av kvasiprefixen förutom ga-. Gotiskans ga- (och dess forngermanska 
kognater) är det mest frekvent förekommande kvasiprefixet, och antalet arbeten om 
detta är oproportionellt många. Att konsultera dessa inför denna undersökning hade 
dock gått utöver uppsatsens syfte.

3.1 Tidigare utbredd praxis
Vid all grammatisk analys av under- eller obeskrivna språk måste följande beaktas:

What a linguist must avoid is translating the sentences of some exotic language into 
English or French or Spanish or German or Chinese, and then analysing the translations. 
These translations are simply an aid to understanding. In every aspect of grammatical 
work, analytic decisions must be made within the language under study, based on criteria 
internal to the system of the language. [undertecknads emfas] (Dixon 2010a:27)

För de gotiska kvasiprefixens del förefaller det ha varit närmast regel att bortse från 
ovanstående. Detta har yttrat sig i att man dragit slutsatser från översättningsekviva-
lenter (i ordböcker som t.ex. Lehmann 1986), grekisk grammatik, motsvarande avsnitt 
i andra bibelöversättningar, och från vad man tagit för ett grekiskt original. Det mest 
häpnadsväckande exemplet torde vara Bucsko (2008:125–126), som i sin avhandling 
bland annat utgått ifrån engelska idiom (Wolmar 2015:45).

3.2 Gotisk text som grammatiskt vittne
Då det bevarade gotiska materialet till avgörande del består av översatt text och dess-
utom bara av en viss texttyp, så har dess värde som vittne till olika grammatiska nivåer 
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ifrågasatts, och då särskilt den syntaktiska nivån. Flera grammatikor saknar även kapi-
tel om syntax, även om syntaktiska studier inte fattas (se t.ex. van der Meer 1901, 1930;  
Ferraresi 2005) och ibland visat konstruktioner fristående från grekiska.

Ibland utgås det ifrån att funktion och betydelse hos grammatiska element i go-
tiska måste ha direkta motsvarigheter i ett annat språk, vilket för kvasiprefixens del 
blir mycket besynnerligt när man beaktar att de flesta tidigare undersökningar också 
hänvisar till Rice (1932), som tidigt fastslog att inget gotiskt prefix motsvaras av endast 
ett grekiskt, och vice versa. Innan en viss gotisk konstruktion är fullt beskriven, som 
till exempel den med verb avledda med miþ-, kan man inte med full säkerhet säga att 
det är en direkt motsvarighet till motsvarande grekiska konstruktioner. De senare är 
här inte föremål för undersökning, men om det kunde påvisas, att både predikatets 
form och syntaxen är (eller inte är) parallell, så vore det av större intresse.

För denna undersökning är det inte av vikt hur vanligt uppträdande konstruk-
tioner med miþ- var i gotiskan vid tiden för den gjorda översättningen, eller om kon-
struktionen är ett resultat av översättning. Det är en annan fråga. Det är förekomsten 
av konstruktionerna i sig som är den värdefulla observationen. Förklaras denna så blir 
den tillgänglig för en jämförelse med både grekiska och andra germanska fornspråk.

3.3 Tillvägagångssätt
En undersökning av ett grammatiskt fenomen är inte linjär. Vad som bör utforskas vi-
dare och vilka semantiska eller funktionella variabler som behöver beaktas framgår av 
de slutsatser som progressivt drages under begrundandet av de inledande fynden och 
den återkopplande process varmed de undersöks. Den slutgiltiga beskrivingen bygger 
på den bild som framgått efter denna process. Arbetet med denna undersökning på-
visade konstruktioner som förefaller kunna betraktas som atypiska applikativor. Exi-
stensen av applikativor var inte ett teoretiskt antagande som avsågs prövas.

Applikativor har inte haft fokus på sig under någon längre tid och detaljnivån på 
vilka de beskrivits i andra språk har varierat.

There has been no inclusive typological framework for the study of applicatives, and the 
basic information needed for a full account of this grammatical category [...] has been 
supplied for only some of the languages for which applicatives have been reported. As a 
consequence, the present study is more of a pioneering endeavour [...] (Dixon 2012:294)

Misstänker man förekomsten av applikativa konstruktioner i ett språk där de tidigare 
inte varit kända, är det därmed av vikt att beakta så många hittills uppmärksammade 
relevanta variabler som det går. Utöver parafrasering och uteslutandet av kvasi-appli-
kativor har jag inte har bearbetat följande lista, utan jag ger den som den är i Dixon 
(2012:336–377).
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1. Hur markeras applikativum? Är markeringen flertydig?

2. Vilken betydelse har P i motsvarande aktiva konstruktioner?

3. Föredras applikativum före aktivum under några omständigheter?

4. Vilken är applikativans fulla betydelsevidd och vilka typer av verb kan bilda 
applikativor?

5. Vilken valensstruktur har de verb som kan bilda applikativor?

6. Vad händer med underliggande O vid transitiva verb?

7. Kan ett verb undergå mer än en applikativ avledning (samma eller flera olika)?

8. Kan applikativmarkeringens etymologi fastställas?

Punkt 7 kan för närvarande inte tas ställning till, då miþ- ej påträffas dubblerat och 
funktionerna hos de övriga kvasiprefix (ga-, us-, fra-, in-) som det uppträder tillsam-
mans med ännu inte är fullt klarlagda.

Eftersom det introducerade kärnargumentet vid verb på miþ- inte står i ackusativ 
som funktionellt kasus, utan i vad som möjligen är en semantiskt motiverad dativ, har 
kasusform inte varit till någon hjälp för att fastställa i vilken mån det nya argumentet 
vore ett egentligt O (§ 2.3). Istället har det nya argumentets möjlighet att utelämnas och 
underförstås samt dess tillgänglighet för passivering (§ 2.2) varit de avgörande kriteri-
erna vid bedömningen av dess funktionella status (Dixon 2010b:130–133).

När det gäller min bedömning av valensstrukturen hos de grundverb som avletts 
med miþ-, så har det av nödvändighet skett utifrån vad jag hittills kunnat iakttaga (§ 1.5) 
och med stöd av Lehmann (1986) och Streitberg (1910). Min beskrivning av valensstruk-
turen hos dessa måste betraktas som grov och jag har här inte möjlighet att utveckla 
övriga gjorda iakttagelser (gällande uppgifter som kan vara relevanta att beakta vid 
beskrivningen av transitivitet se exempelvis Dixon 2010b:115–158). 





4 Resultat

Analysen visar att kvasiprefixet miþ- bildar en atypisk applikativ konstruktion (§ 2.2.2.1). 
Av de olika betydelserna hos den motsvarande prepositionen miþ förefaller det som om 
den komitativa är den för kvasiprefixet huvudsakligt förekommande, men på grund av 
uppsatsens syntaktiska fokus och begränsade omfång har övriga tänkbara betydelse-
nyanser inte beaktats närmare.

Det introducerade argumentet i dessa konstruktioner är inte ett typiskt O (transi-
tivt objekt), då det inte kan passiveras, utan utgör istället troligare ett E (tilläggsargu-
ment eller indirekt objekt), hädanefter AP-E. Underliggande O kvarstår och kan genom 
passivering omvandlas till S (intransitivt subjekt). Denna konstruktion används enbart 
när AP-E avser en överlappande eller nyintroducerad topik. Att AP-E står i dativ fö-
refaller semantiskt motiverat och konstruktionen saknar formella restriktioner. Den i 
AP-E angivna medföljaren är oftast en människa, men kan även vara ett konkret objekt 
eller en abstrakt. Det går inte att avgöra från denna undersökning om gotiskan tillät 
flera applikativa avledningar på ett och samma verb. Anledning finns att misstänka att 
denna konstruktion också var en förhållandevis sen utveckling.

Analysen presenteras i (§ 4.1) och materialet sammanfattas i Tabell 7 (§ 4.2). Ett ur-
val av språkprov kommenteras i (§ 4.3) för att ge läsaren en bild av hur materialet ser ut. 
Uteslutet från analysen är miþgaleikondans (×1) ’(med)följare’ i Fil 3:17, då presensparti-
cipet galeikondans förefaller substantiverat med betydelsen ’(efter)följare’. Det är därför 
oklart huruvida miþ- i miþgaleikondans är ett nominalprefix eller kvasiprefix.

4.1 Analys
Med ett undantag i 1 Kor 13:2 (32) och med viss reservation för en svårtolkad konstruk-
tion i Skeireins (numrerat 5:2 i Project Wulfila) förefaller miþ- introducera en medföl-
jare som argument. Då gotiska (i motsats till exempelvis esperanto) är ett naturligt 
språk, är enstaka undantag att förvänta om materialet är tillräckligt omfattande. Även 
i de två förekomsterna av adverbialkongruens (miþ-Xv [miþ ...]p) anger adverbialen en 
medföljare (§ 4.3.1).

Det av miþ- introducerade argumentet anger aldrig en mer ovidkommande bak-
grundskommentar, som kan vara fallet vid komitativa adverbial. Ett exempel på det 
senare ges i (20), där de heliga änglarna i sammanhanget är irrelevanta och därför inte 
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återkommer. Adverbialets aktant är ”kontextuellt mindre prominent än den andra ak-
tanten” (SAG3:500), här människosonen.

(20) Gotiska (Mark 8:38–9:1) 
38 unte saei skamaiþ sik meina jah waurde meinaize in gabaurþai þizai horinondein 
jah frawaurhton, jah sunus mans skamaiþ sik is, þan qimiþ in wulþau attins seinis 
miþ aggilum þaim weiham. 1 Jah qaþ du im: ”amen, qiþa izwis þatei sind sumai 
þize her standandane, þai ize nikausjand dauþaus, unte gasaiƕand þiudinassu gudis 
qumanana in mahtai.” 
 
’38 Den som skäms för mig och mina ord i detta horande och syndiga släkte, 
honom skäms också människosonen för, då han kommer i sin faders härlighet 
med de heliga änglarna. 1 Och han sade dem: ”amen, jag säger er, att det finns 
några av de här stående, de av dem lär inte känna döden, tills de ser guds rike 
kommande i makt.”’

Det nya argumentet relaterar istället (även i fallen av adverbialkongruens) alltid till en 
topik (§ 2.5), vanligtvis en överlappande men ibland också en ny, som t.ex. i 2 Kor 8:18 
(29) (§ 4.3.3). Ett möjligt undantag från kopplingen till topik skulle kunna vara 2 Kor 
12:18, men eftersom själva episoden (där en icke namngiven broder sänds iväg tillsam-
mans med Titus) återkommer på flera håll, så är inte argumentet i detta fall blott en 
bakgrundskommentar, utan en återkoppling till ett känt händelseförlopp.

Då miþ- refererar till en medföljare – inte ett medel eller ett sätt som prepositionen 
miþ kan göra –, så är rollen hos argumentet uppenbar och dess kasusändelse blir därför 
också semantiskt mindre avgörande. Då samma argument också relaterar till en topik, 
så kan det utelämnas utan risk för missförstånd, varför man får sluta sig till att det är 
ett kärnargument. Hade det enbart handlat om adverbialkongruens, hade adverbialet 
inte behövt byta skepnad (i det att det förlorar sin preposition) och dess referent skulle 
inte heller kunna underförstås (§ 2.1).

Så långt bjuder konstruktioner med miþ- in till att tolkas som komitativa applikati-
vor. Det komitativa argumentet står emellertid i dativ, vilket typiskt markerar tilläggs-
argument, det vill säga kärnargument i E-funktion eller indirekta objekt (§ 2.3.1). På 
grund av den troliga förekomsten av semantiskt motiverade kasusformer i O-funktion 
(§ 2.3.3), för vilket se exemplet (21), kan detta i sig dock inte avgöra om det nya argumen-
tet är O eller E. Belägg av passiva preteritumparticip visar dock att det nya argumentet 
inte kan passiveras. I dessa konstruktioner omvandlas ursprungligt O till S, medan det 
komitativa argumentet förblir oförändrat. Följaktligen måste vi i enlighet med (§ 2.1), 
(§ 2.2) och (§ 2.2.2.1) betrakta det nya argumentet som ett objekt i E-funktion, en mig 
veterligen tidigare ej belagd (troligen förbisedd) typ av valensförändrande konstruktion 
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(§ 2.2.2.1). I det följande hänvisas därför detta argument till som ett applikativobjekt i 
E-funktion, AP-E.1

Det finns två tänkbara förklaringar till att det komitativa argumentet står i dativ. 
Den första och kanske enklaste är att dativ prototypiskt markerar E, och därför 

rimligen också borde markera AP-E (§ 2.3.1).
Den andra är att AP-E i den komitativa applikativa konstruktionen behåller den 

semantiskt motiverade kasusändelse som det motsvarande underliggande adverbialet 
bär, vilket här är dativ i den komplexa analytiska kasusformen miþ + dativ (§ 2.4). 
Härom kan jämföras med en konstruktion med dis- analyserad i Wolmar (2015:45) (21).

(21) usfilmei dissat allans (Luk 5:26) 
usfilm-ei FIGUR       dis-sat         all-ans GRUND 
häpnad-f.nom.sg(F)    [+L, μ→(+)]-satte  all-m.ack.pl 
’häpnad ”besatte” alla’

i (21) anger [+L] att argumentet i vad som förefaller vara O anger den semantiska grun-
den, [μ→] att det sker en tillståndsförändring i flera riktningar hos den semantiska 
figuren i A, och [→±] om figurens förhållande till grunden är ”positivt” (t.ex. mot, på) 
eller ej (t.ex. från, av). 

[...] snarare än att dis- i sig självt skulle förmedla ett antingen eller [→±] [...] föreslås här 
[...], att [→+] uppbärs av ackusativen [...] (Wolmar 2015:45).

Om det är så att ackusativ i förefallande O i (21) kan uppbära en av konstruktionens 
semantiska komponenter, så kan det även vara fallet med dativ i E. Vilket av dessa två 
här framlagda alternativ som är den mest troliga förklaringen kan dock inte med större 
säkerhet besvaras med mindre än att analyser av samtliga kvasiprefix får återkoppla till 
och växa fram i samspel med varandra.

Anledningen till att det av miþ- introducerade argumentet står i E- och inte O-
funktion skulle kunna vara att denna konstruktion i gotiska utvecklingsmässigt befin-
ner sig i ett mellanläge mellan adverbialkongruens (§ 4.3.1) och applikativum. Detta 
skulle också kunna finna stöd i att miþ- (med ett undantag i 2 Kor 8:18) uppträder ytterst 
i kvasiprefixens positionsschema (Wolmar 2015:36–37), och morfem tenderar att lägga 
sig i lager utifrån den kronologiska ordningen i vilken de grammatikaliserats (Mit-
hun 2000). Det är möjligt att en undersökning av övriga kvasiprefix skulle kunna för-
klara den avvikande positionen i 2 Kor 8:18 (29) som funktionellt motiverad. En annan 

1 Med reservation för att det skulle kunna vara påkallat att benämna denna valensförändrande kon-
struktion som något annat, då applikativum enligt rådande definition skall introducera ett nytt argu-
ment i O- snarare än E-funktion. Detta vore här emellertid att gå händelserna i förväg, eftersom det är 
möjligt att övriga men ännu obeskrivna kvasiprefix kan kasta nytt ljus över situationen.
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(eventuellt bidragande) orsak till att det komitativa argumentet står i E-funktion skulle 
kunna vara semantisk. En medföljare är inte ett objekt som likt ett typiskt O påtagligt 
påverkas av verbhandlingen, varom jämför exempelvis med de olycksdrabbade äggen 
i jaga knäckte äggenO ([med mamma]p). Förekomsten av två fall av adverbialkongruens 
pekar nog, om de inte bara är en artefakt av översättningen, tydligast mot det först-
nämnda alternativet, även om det förstås inte utesluter att semantiken också har haft 
en inverkan.

4.2 Sammanfattning
Tabell 7 Undersökta förekomster (alfabetiskt och enligt valensstruktur). Paranteser anger uteläm-
nade men utifrån kontexten utan svårighet underförstådda argument. Förekomst 1 och 33 uppvisar 
adverbialkongruens och förekomst 46 en avvikelse.

Grundverb Avledning med miþ-

Infinitiv Klass act/caus → app → pass O O → S AP-E Form Ställe

1. ga-leiþan i s → s — — — pst.3sg Joh 18:15
2. arbaidjan 1 s → S AP-E — — pron. h. pst.3pl Fil 4:3
3. arbaidjan 1 s → S AP-E — — abstrakt imp.2sg 2 Tim 1:8
4. *ga-dauþnan 4 *s → S AP-E — — (pron. h.) pst.1pl 2 Tim 2:11
5. faginon 2 s → S AP-E — — pron. h. pst.3pl Luk 1:58
6. faginon 2 s → S AP-E — — abstrakt npst.3sg 1 Kor 13:6
7. gaggan oregelb. s → S AP-E — — pron. h. pst.3pl Luk 14:25
8. gaggan oregelb. s → S AP-E — — pron. h. pst.3pl Mark 15:41
9. us-keinan i s → S AP-E — — (konkret) npst.part Luk 8:7

10. ana-kumbjan 1 s → S AP-E — — pn. pst.3pl Matt 9:10
11. ana-kumbjan 1 s → S AP-E — — (pron. h.) npst.part Mark 6:22
12. ana-kumbjan 1 s → S AP-E — — (pron. h.) npst.part Mark 6:26
13. ana-kumbjan 1 s → S AP-E — — (pron. h.) npst.part Luk 7:49
14. ana-kumbjan 1 s → S AP-E — — pron. h. npst.part Luk 14:10
15. ana-kumbjan 1 s → S AP-E — — NP h. pst.3pl Mark 2:15
16. liban 3 s → S AP-E — — (pron. h.) npst.1pl 2 Tim 2:11
17. qiman iv s → S AP-E — — NP h. pst.3sg Joh 6:22
18. ur-reisan i s → S AP-E — — (pron. h.) pst.2pl Kol 2:12
19. ur-reisan i s → S AP-E — — pn. pst.2pl Kol 3:1
20. skalkinon 2 s → S AP-E — — pron. h. pst.3sg Fil 2:22
21. standan vi s → S AP-E — — pron. h. npst.part Luk 9:32
22. ga-swiltan iii s → S AP-E — — (pron. h.) inf 2 Kor 7:3
23. þiudanon 2 s → S AP-E — — pron. h. npst.opt.1pl 1 Kor 4:8
24. þiudanon 2 s → S AP-E — — (pron. h.) npst.1pl 2 Tim 2:12
25. wisan v s → S AP-E — — pron. h. pst.3sg 2 Tim 4:16
26. ga-wisan v s → S AP-E — — NP h. npst.part Rom 12:16
27. matjan 1 s/A O → S AP-E — — pron. h. inf 1 Kor 5:11
28. matjan 1 s/A O → S AP-E — — pron. h. npst.3sg Luk 15:2
29. rodjan 1 s/A O → S AP-E — — pron. h. pst.3pl Luk 9:30
30. sokjan 1 s/A O → S AP-E — — pron. h. inf Mark 8:11
31. weitwodjan 1 s/A O → S AP-E — — pron. h. npst.part Rom 9:1
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32. ga-qiujan 1 S/A O → A O AP-E pron. h. — NP h. pst.3sg Ef 2:5
33. ga-qiujan 1 S/A O → A O pron. h. — — pst.3sg Kol 2:13
34. fra-hinþan iii *A O → *A O AP-E → S AP-E — pron. h. pron. h. pst.part Kol 4:10
35. fra-hinþan iii *A O → *A O AP-E → S AP-E — pron. h. pron. h. pst.part Filem 1:23
36. us-hramjan 1 A O → A O AP-E → S AP-E — pron. h. pron. h. pst.part Matt 27:44
37. us-hramjan 1 A O → A O AP-E → S AP-E — pron. h. pron. h. pst.part Mark 15:32
38. us-hramjan 1 A O → A O AP-E → S AP-E — (pron. h.) NP h. pst.part Gal 2:20
39. kaurjan 1 A O → A O AP-E → S AP-E — (pron. h.) (pron. h.) pst.part Fil 3:10
40. ga-nawistron 2 *A O → *A O AP-E → S AP-E — (pron. h.) pron. h. pst.part 2 Kor 12:18
41. niman iv A O → A O AP-E (? pron.) — (pron. h.) inf Matt 11:14
42. ur-raisjan 1 A O → A O AP-E NP h. — (pron. h.) pst.3sg Ef 2:6
43. ur-raisjan 1 A O → A O AP-E → S AP-E — (NP h.) (pron. h.) pst.part Ef 2:6
44. ga-sandjan 1 A O → A O AP-E NP h. — pron. h. pst.1pl 2 Kor 8:18
45. in-sandjan 1 A O → A O AP-E NP h. — pron. h. pst.1sg 2 Kor 12:18
46. satjan 1 A O → (?) A O konkret — — npst.opt.1sg 1 Kor 13:2
47. ga-satjan 1 A O → A O AP-E (pron. h.) — (NP h.) pst.3sg Ef 2:6
48. ga-satjan 1 A O → A O AP-E → S AP-E — (pron. h.) (NP h.) pst.part Ef 2:6
49. ga-timrjan 1 A O → A O AP-E → S AP-E — pron. h. (NP h.) pst.part Ef 2:22
50. ga-tiuhan ii A O → A O AP-E → S AP-E — pn. (NP h.) pst.part Gal 2:13
51. witan ptps. A O → A O AP-E NP h. — pron. h. npst.1sg 1 Kor 4:4
52. qiþan v A O (?E) → ? (?) — (?) abstrakt npst.opt.3pl Skeir 5:2
53. *litjan 1 ? → A AP-E — — pron. h. pst.3pl Gal 2:13

4.3 Språkprov
Under följer ett urval av språkprov med miþ-verb som uppvisar adverbialkongruens 
(§ 4.3.1), den avledda valensstrukturen S AP-E (§ 4.3.2) samt A O AP-E (§ 4.3.3). Eftersom 
många konstruktioner är snarlika skulle det inte bidra till framställningen att ge alla.

4.3.1 Adverbialkongruens
I Joh 18:12–26 möter vi flera topiker, varav den övergripande är Jesus, som blir gripen 
och förd till översteprästen Hannas för förhör. Under denna episod framträder Petrus, 
som två gånger förnekar att han är Jesus lärjunge. Vi möter också en ickenamngiven 
annan lärjunge, som introduceras i Joh 18:15 (22). Kvasiprefixet miþ- refererar här till 
adverbialet miþ Iesua, varmed predikatet klart kongruerar med detta. Märk att inn- upp-
ger att satsens semantiska figur är orienterad mot ett kontextuellt centrum (Wolmar 
2015:39–40), här prästens gård, utan att inverka på valensstrukturen.

(22) þaruh laistida IesuO [Seimon Paitrus]a jah [anþar siponeis]a. (Joh 18:15) 
sah [þan siponeis]CS was kunþsCC [þamma gudjin]p 
jah ∅s miþinngalaiþ [miþ Iesua]p [in rohsn þis gudjins]p. 
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’[Simon Petrus]a och [en annan lärjunge]a följde JesusO. 
Och [den lärjungen]CS var kändCC [för den prästen]p 
och ∅s [gick.in.med] [med Jesus]p [på prästens gård]p.’

Även Kol 2:13 förefaller uppvisa ett fall av adverbialkongruens, här dock i en transitiv 
konstruktion med O (23).

(23) jah izwizO ... miþgaqiwida [miþ imma]p ... (Kol 2:13) 
’Och erO ... [(guda) gav.liv.med] [med honom]p ...’

Hur man skall förstå det i Kol 2:13 motsvarande ”er har Gud gjort levande tillsammans 
med Kristus” (Bibel 2000) är en fråga som jag här självsvåldigt överlåter till exegeterna.

4.3.2 S AP-E
Två exempel på intransitiva grundverb med utsatt AP-E i miþ-avledd konstruktion ges i 
(24)–(25). I (24) är AP-E (izwis ’er’) en med A (weis ’vi’) överlappande topik. I (25) introdu-
cerar AP-E en ny topik (mis ’mig’), vilket i Fil 2:23–25 återkommer som subjekt.

(24) ei jah weiss izwisAP-E miþþiudanomav. (1 Kor 4:8) 
’att också vis [hade fått härska.med]v erAP-E.’

(25) þatei swe ∅ attinAP-E barns miþskalkinoda misAP-E [in aiwaggeljon]p. (Fil 2:22) 
’att, likt ett barns ∅v fadernAP-E, (hans) [tjänar.med] migAP-E [i evangeliet]p.’

2 Tim 2:11–12 (26) ingår i ett avsnitt med temat arbete och lidande med Kristus. Här på-
träffas tre miþ-verb med ett utan svårighet underförstått imma ’honom (Kristus)’ som 
AP-E. Märk att när topiken övergår till weis ’vi’ i 2 Tim 2:11, så är det inte utelämnat, 
eftersom det markeras otvetydigt genom de här understrukna verbändelserna.2

(26) 11 triggwCC [þata waurd]CS: (2 Tim 2:11–12) 
jabai miþgadauþnodedum ∅AP-E, jah miþlibam ∅AP-E; 
12 jabai gaþulam, jah miþþiudanom ∅AP-E; 
jabai afaikam ∅O, jah isa afaikiþ unsO; 
 
’11 [Detta ord]CS (ärv) pålitligtCC: 

2 Verbet afaikan ’förneka’ skulle kunna vara ambitransitivt, men förefaller uppträda transitivt i båda 
förekomsterna i 2 Tim 2:12.
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om [vis.dör.med] ∅AP-E, [lever.vis.med] ∅AP-E också; 
12 om [vis uthärdar], [härskar.vis.med] ∅AP-E också; 
om [via förnekar] ∅O, förnekar hana också ossO;’

Två omständigheter låter troligen klargöra för läsaren att det är Kristus (och inte ett i 
2 Tim 2:10 nämnt evig härlighet) som är utelämnat AP-E, nämligen 1) kontexten i vilken 
Kristus är en överlappande topik, och 2) att eftersom både medföljd och medföljare i de 
allra flesta konstruktionerna med miþ- är människor (Tabell 7), så ligger det närmast 
till hands att detta var den prototypiska situationen och därmed den föredragna tolk-
ningen, om det av två möjliga komitativa argument bara fanns ett mänskligt.

Ett exempel på ett ambitransitivt men intransitivt uppträdande verb avlett med 
miþ- och med utsatt AP-E är en absolut dativ i Rom 9:1 (27). Konstruktionen motsvarar 
en underordnad bisats, i vilket participet fyller rollen som predikat.

(27)  ... miþweitwodjandein misAP-E [miþwissein meinai]s [in ahmin weihamma]p (Rom 9:1) 
’[mitt samvete]s [vittnande.med] migAP-E [i den helige ande]p’

4.3.3 A O AP-E
Materialet uppvisar valensförändring i konstruktioner med två utsatta objekt, vilka 
kan uppträda i olika kombinationer där antingen det ena, det andra eller båda kan 
vara utelämnade men underförstådda. Hit räknas också preteritumparticip, i vilka ett 
ursprungligt O uppträder som S genom passiveringen.

Av Ef 2:5 (28) framgår att ett ursprungligt O i ett ambitransitivt men transitivt upp-
trädande verb inte behöver utelämnas. Förekomster likt denna kan dock i sig inte fälla 
något avgörande om huruvida det introducerade argumentet står i O- eller E-funktion.

(28) jah ... miþgaqiwidav unsO XristauAP-E ... (Ef 2:5) 
’Och ... (guda) gav> ossO <liv.medv KristusAP-E ...’

I 2 Kor 8:18 (29) är grundverbet transitivt och aktanten i AP-E, Titus, föregående topik, 
och O introducerar en icke namngiven broder som ny topik. AP-E och O uppträder i 
omvänd ordning jämfört med (28), så satsledsordning är därmed inte heller till någon 
hjälp för att bestämma vilket av dem som är det egentliga transitiva objektet.

(29) gahþanmiþsandidedum imma broþar (2 Kor 8:18) 
ga->=h=þan<miþ-sandi-dedumv      immaAP-E     broþarO 
qpfx->=och=då<com.app-sände-1pl  honom[dat]  broder[acc] 
’och då [sände.via.med]v honomAP-E [(den) broder]O’
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I Kol 2:12 uppträder ett passivt preteritumparticip som kopulakomplement (30). Den 
bevarade valensstrukturen visar att det är O som är det prototypiska objektet, eftersom 
det är O och inte AP-E som genom passiveringen övergår till S, medans AP-E kvarstår 
oförändrat. 

(30)  [miþganawistrodai immaAP-E]CC [in daupeinai]p (Kol 2:12) 
’(ni är) [begravda.med honomAP-E]CC [i dopet]p’

I Matt 11:14 (31) möter vi en infinitiv, i sig ett verbalsubstantiv och här uppträdande som 
O till verbet ’vilja’ (för verb av denna typ som förmedlar secondary concepts, se vidare 
Dixon 2010:50). Utav sammanhanget framgår att underförstått AP-E i valensstrukturen 
som infinitiven fortfarande besitter, är mis ’mig (Jesus)’. O till miþniman är snarast hela 
den följande direkta anföringen, för vilket man dock möjligen kan tänka sig ett uteläm-
nat korrelat i form av ett demonstrativt pronomen i ackusativ.

(31) jah jabai wildedeiþ [miþniman ∅AP-E (?)∅O]O, (Matt 11:14) 
sa ist Helias, saei skulda qiman. 
 
’och om [nia.vill] [mottaga.med (mig)AP-E  (?detta)O]O: 
denne är Elias, han som skulle komma.’

4.3.4 Avvikelse
I ett fall, 1 Kor 13:2 (32), kan en komitativ betydelse svårligen ses. Uttrycket förefaller vara 
ett idiom och man kan misstänka att den ursprungliga betydelsen genom förkortning av 
ett längre uttryck har förskjutits. Det går inte att avgöra om fairgunja ’berg’ står i dativ 
singularis eller ackusativ pluralis (dock pluralis i RK 1998: kad galėčiau net kalnus kilnoti.)

(32) ... jah habau [alla galaubein]O, swaswe fairgunjaO miþsatjau,... (1 Kor 13:2) 
’... och [om.jaga.har] [all tro]O, så [jaga.kunde.försätta] bergO’



5 Slutord

Resultatet av detta arbete föranleder ett flertal frågor, varav den mest påträngande är 
huruvida om några av de andra kvasiprefixen, vilka i litteraturen uppgetts vara transi-
tiverande, bildar applikativa konstruktioner i gotiska. Om de gör så, introducerar de i 
så fall ett nytt argument i O- eller E-funktion, och står de i så fall i funktionellt eller 
semantiskt motiverade kasusformer? Svaren på de frågorna skulle kunna bidra till att 
kasta ljus över om det finns en tydlig funktionell skillnad mellan de olika luckorna i 
kvasiprefixens positionsschema (Wolmar 2015), och de skulle också ge en nödvändig 
grund att stå på när man jämför gotiska med grekiska och försöker utröna vad som kan 
bero på språkkontakt, utgöra lånade konstruktioner i samband med översättning, och 
i så fall i vilken utsträckning, det vill säga om en viss konstruktion helt eller enbart 
delvis finner sin motsvarighet i båda språken. Utifrån den här undersökningen vore det 
med andra ord rimligt att titta närmare på, om motsvarande grekiska konstruktioner 
även de introducerar ett nytt E, snarare än ett O. Om så är fallet, så skulle det kunna 
peka mot att valensförändrande konstruktioner introducerande ett E tidigare har förbi-
setts och inte nödvändigtvis behöver vara så sällsynta.

Varje del av ett språks grammatik står i förbindelse med övriga delar och de gör så 
i en integrerad helhet (Dixon 2010a). En liten del, som ett enskilt kvasiprefix, går inte 
att förstå tillfullo utan kunskap om hur det passar in i systemet i vilket det tillhör. Av 
det följer att en undersökning likt denna om miþ-, liksom den i Wolmar (2015) om dis- 
och de gotiska kvasiprefixens positionsschema, enkom kan betraktas som förberedande 
delundersökningar. Det är endast genom att låta typologiskt välunderrättade under-
sökningar av samtliga kvasiprefix återkoppla till och påverka varandra, som deras roll 
i den gotiska grammatiken kan klarläggas. Först därefter kan jämförelser med andra 
språk bli mer säkra. Det är inte bara den grekiska grammatiken som är intressant att 
jämföra med i jakten på lån, utan, vilket kanske kan låta självklart, även de andra ger-
manska fornspråken — förslagsvis då utifrån senare forskning som exempelvis Kuroda 
(2014) om fornhögtyska.
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