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Sammandrag
Uppsatsen har undersökt de gotiska verbalprefixen med utgångspunkt i att de ingår i 
ett system, i vilket prefixen hör hemma på olika positioner före verbets stam. Syftet har 
varit att fastställa, om någon av dessa positioner har varit avsedd för prefix bärande 
särdraget State or Change of State, som inom det teoretiska ramverket Lexical Template 
Morphology antas bära tre variabler. Materialet har bestått av belagda kombinationer 
av preverbala element, samtliga påträffade förekomster av verb på miþ- och dis-, samt 
stickprov av verb på ana- och us-. Genom en i huvudsak morfologisk analys har fem 
preverbala positioner i en ordbildningsmall föreslagits, här från det yttersta till det in-
nersta kallade P5–P1. Den semantiska undersökningen visar att P5–P3 markerar med-
följe, centrum-periferi-orientering respektive polaritet. För prefix hörande till P2–P1 
har de excerperade satserna med dis-, ana- och us- analyserats med avseende på de 
semantiska rollerna figur och grund. Prefixet dis- har kunnat ges en ny definition, vil-
ken förklarar 31 av dess 32 förekomster. Undersökningen visar, att de tre variablerna i 
State or Change of State kan vara fördelade över P2–P1, samt att rollerna figur och grund 
är av betydelse i sökandet efter de gotiska verbalprefixens funktioner.

Keywords: verbalprefix, gotiska, Figure and Ground, State or Change of State, Lexical 
Template Morphology

Typsnittet Ulfilas har skapats av Robert Pfeffer, Gießen, Tyskland.
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Förkortningar och symboler

Allmänna
a. adjektiv 
a.a. anfört arbete 
eng. engelska 
f. femininum 
m. maskulinum 
PIE urindoeuropeiska 
~ växlar med 
← utveckling 
◌ ̣  osäker läsning i CA 
◌¯ svävande m eller n i CA 
| ny rad i CA

Teorispecifika
A Agent 
F Figure 
G Ground 
LTM Lexical Template Morphology 
SCS State or Change of State

Mellanradiga analyser
1 första person 
2 andra person 
3 tredje person 
acc ackusativ 
art artikel 
cnj konjunktion 
com komitativ 
dat dativ 
def definit 

dm diskursmarkör 
f femininum 
gen genitiv 
imp imperativ 
inch inkoativ 
inf infinitiv 
m maskulinum 
n neutrum 
neg negation 
ns oblikt kasus (här eng. non-subject) 
opt optativ (presens konjunktiv) 
pl plural 
pp preteritumparticip 
presp presensparticip 
prs presens 
pst preteritum (eng. past) 
q frågepartikel 
refl reflexiv 
rel relativ 
sbjv konjunktiv (preteritum konjunktiv, 
 eng. subjunctive) 
sg singularis 
st stark 
wk svag (eng. weak) 
= klitisk gräns är här alltid enklitisk

Handskrifter
A Codex Ambrosianus A 
B Codex Ambrosianus B 
CA Codex Argenteus 
Car Codex Carolinus





1 Inledning

Söker man uppgifter om de germanska verbalprefixen i handböcker om urgermanska 
eller jämförande germansk språkhistoria, upptäcker man snart att de ibland kan för-
bigås med tystnad (Prokosch 1939), närmast nämnas i förbifarten (Lowe 1972:223–224;  
Nilsson & Svensson 1997:57; Ringe 2006:291), eller i de mer informativa fallen listas 
(Krahe & Meid 1969:36–39; Voyles 1992:270–272) eller presenteras översiktligt, företrä-
desvis med fokus på betoning och etymologi (Kluge 1913; Hirt 1932:124–128). De upp-
gifter man påträffar om germanska prefix stöder sig ofta på gotiska belägg och man 
fortsätter naturligt sitt sökande i handböcker och artiklar inriktade på gotiska. Gotiska 
verb ser vid första anblick ut att bjuda på en svindlande variation av prefix och till dessa 
knutna klitiska partiklar och mer än hälften av alla belagda gotiska verbformer skall 
också vara prefigerade (West 1982:138, upprepat av Bucsko 2008:1). Vanligt framhållna 
exempel på detta är ga-u-ƕa-seƕi (Mark 8:23) med prefix, partikel och klitiskt pronomen, 
diz-uh-þan-sat (Mark 16:8) med prefix och två partiklar, samt miþ-inn-ga-laiþ (Joh 18:15), 
med vad som skulle kunna se ut att vara tre prefix. 

Det finns inget samband mellan förekomsten av prefix i den gotiska texten och 
dess förmodade grekiska förlaga. I de fall prefix förekommer i båda motsvaras inget 
gotiskt prefix av endast ett grekiskt (Rice 1932; upprepat av West 1982:139 och Buc-
sko 2008:65). En rimlig slutsats av detta är, att de gotiska prefixen var grammatiskt 
relevanta för översättaren på ett sätt, som inte kan ha varit likvärdigt med sakernas 
motsvarande tillstånd i grekiskan, alltså att de motsvarar ett naturligt gotiskt prefix-
bruk (West 1982:140; upprepat av Bucsko 2008:65; för motsatt uppfattning se Goetting 
2007). Beaktande iakttagelserna i Mithun (2007:65), om skillnaden mellan spontana och 
konstruerade exempel för mohawk, får man också anledning att förmoda, att den täta 
förekomsten av partiklar pekar mot en text, som återspeglar naturliga konstruktioner, 
snarare än en text där översättaren låtit sin trogenhet mot källtexten gå ut över hans 
egen språkkänsla. Självständigheten hos gotisk syntax från grekisk har i flera avseen-
den också påvisats av Ferraresi (2005). Att undersöka de gotiska verbalprefixen utifrån 
antagandet, att de sammantagna vittnar om det äldsta belagda germanska verbalpre-
figeringssystemet, ser därmed ut som om det skulle kunna vara ett fruktbärande och 
antagligen redan grundligt genomfört företag.

Det är emellertid osäkert, om det för något annat germanskt språk än tyska (May-
lor 2002:3) har genomförts en undersökning av verbalprefixen som ett samordnat sys-
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tem. Flertalet undersökningar har ägnats enskilda gotiska prefix – i synnerhet ga- –, 
men när det kommer till samlade översikter är utbudet begränsat. Med det insiktsfulla 
undantaget av Takahaši (1985) tenderar de man finner att på det stora hela betrakta 
prefixen isolerat och antalet element som skall betraktas som prefix varierar. De ibland 
motstridiga tolkningarna av ett och samma gotiska prefix leder också till tvivelsmål om 
hur pass välgrundande de inledningsvis påträffade uppgifterna om prefixens betydel-
ser i urgermanskan är, för de stöder sig ju delvis på tolkningar av de gotiska prefixen.

Detta arbete har sin upprinnelse i frågan, om det utifrån belägg som miþ-inn-ga-laiþ 
skulle vara rimligt att anta, att gotiska verb har flera funktionellt distinkta och fram-
förställda positioner för olika slags element. Av detta följer frågor, om vad som skulle 
kunna skilja dessa positioner åt, vilka element som kan förekomma i de olika positio-
nerna och varför de kommer i den ordning de gör. Funktionerna hos dessa antagna po-
sitioner och den relativa ordningen dem emellan skulle kunna beskrivas närmare, om 
man närmar sig dessa element utifrån antagandet att de utgör grupper, i vilka de som 
antas höra till samma grupp bär på variabler av samma särdrag, med vilket här avses 
vad som går under benämningen feature i engelskspråkig litteratur.

1.1 Syfte
Den underliggande hypotesen är att de element – med vilket här avses samtliga urskilj-
bara språkliga enheter i storleksordningen mellan morfem och ord –, som föregår det 
gotiska verbets stam, men inte är partiklar på Wackernagels position – något förenklat 
”plats nummer två” i satsen (Ferraresi 2005:126–129) –, har bestämda positioner i en 
verbal ordbildningsmall, liksom rot, avledningsmorfem och böjningsändelser har sina 
bestämda positioner vid verbets bildning.

Syftet är att föreslå en preliminär mall för de preverbala elementen (§ 3.1) och 
utifrån den undersöka om det vore berättigat att vidare utforska, om någon av po-
sitionerna – med Maylors undersökning av tyska verbalprefix som förebild (Maylor 
2002) – rimligen skulle kunna förklaras som avsedd för element bärande särdraget 
State or Change of State (SCS) (§ 2.2) avseende argument analyserade som Figure (F) och 
Ground (G) (§ 2.1).

Utifrån omständigheterna, att detta skall betraktas som en inledande undersök-
ning, samt att den skall hålla sig inom de uppsatta ramarna för en magisteruppsats, 
kommer en del antaganden, om till exempel Wackernagels position (Ferraresi 2005:126–
129) eller vad som utgör ett ord (Haspelmath & Sims 2010), att lämnas underförstådda. 
Den teoretiska diskussionen om vad som skiljer klitiska partiklar från affix kommer 
även den att förbigås (Anderson 2005; Ferraresi 2005:126–129; Spencer & Luís 2012). Det-
ta sker inte för att det skulle vara irrelevant, utan för att det i detta inledande skede inte 
har bedömts att behöva ges företräde. En frågeställning, som berör många olika men 
av varandra beroende delar i ett stort material, måste oundvikligen ändå tacklas bit för 
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bit, och gränserna för hur dessa bitar skall avskiljas behöver tvunget sättas något god-
tyckligt utifrån var man till en början tror sig ha störst möjlighet att nå ett för vidare 
undersökningar användbart resultat.

1.2 Bakgrund
De olika gotiska verbalprefixen har i varierande utsträckning studerats var för sig och 
en begränsad litteraturvägledning återfinns i Braune & Heidermanns (2004:180). Gram-
matiska handböcker kan antingen i stort sett sakna vägledning om prefixens funktio-
ner (så till exempel i Wright 1910; Nilsson & Svensson 1997; Braune & Heidermanns 
2004) eller behandla dem isolerat, ibland med hänvisning till i förekommande fall mot-
svarande prepositioners betydelser, men utan ansats till förklaring av varför ett visst 
prefix antas ha skilda betydelser i sina olika förekomster (som i Lambdin 2006). Även 
om man kan finna tendenser att bygga vidare på, har under arbetets gång inte någon 
systematisk redogörelse av verbets bildning med avseende på de före roten förekom-
mande elementen som prefix och partiklar påträffats. För de germanska fornspråkens 
del tycks detta generellt utgöra något av en grammatikografisk lucka.

1.2.1 Tidigare forskning
Ett tidigt arbete om den semantiska utvecklingen hos ett antal germanska verbalprefix 
är avhandlingen Verbal och postverbal partikelkomposition i de germanska språken av Jo-
hannisson (1939), vilken behandlar några av de gotiska prefixen. Övergripande studier 
om eller omfattande prefix i gotiska föreligger i The Semantics of Preverbs in Gothic av 
West (1982), Die gotischen Präpositionen, Adverbien und Verbalpräfixe zur Bezeichnung von 
Intra-Extra-, Supra-Infra- und ante-post-Verhältnissen av Takahaši (1985) samt Preverbs 
and idiomatization in Gothic av Bucsko (2008). Den syntaktiska skillnaden mellan före-
komsten av enkelt och dubbelt prefigerade verb har undersökts i Ryders Syntax of Gothic 
Compound Verbs (1951). Goetting (2007) har undersökt vad hon utgår ifrån är semantiskt 
redundanta preverb-prepositionskombinationer i Greek textual influence on Gothic com-
plex verbs with pleonastic prepositions. Det har för denna undersökning ej varit möjligt 
att konsultera Ryders avhandling Verb-Adverb Compounds in Gothic and Old High Ger-
man (1949), på vilken dennes artikel bygger, eller Maxi Krauses avhandling Sémantique 
et syntaxe des préverbes en gotique (1987). 

De av de föregående nämnda undersökningarnas slutsatser, som är av intresse för 
föreliggande arbete, kommer i detta avsnitt att återges i kronologisk ordning. Till ter-
minologi och översättningar av exempel håller sammanfattningarna sig till de olika 
författarna och deras återgivande skall inte ses som ett ställningstagande i denna un-
dersökning, men vid kritik ges dock vid behov självständiga översättningar. Samman-
fattningarnas förhållandevisa utförlighet motiveras dels av behovet att påvisa, att de 
gotiska verbalprefixen till stora delar ännu inte är nöjaktigt utforskade och beskrivna, 
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dels av att den kommande analysen kommer återkoppla både till dessas resultat och 
exempel.

1.2.1.1 Johannisson (1939)

Huvuduppgiften för Johannissons avhandling (1939) är att undersöka omständigheter-
na ”under vilka en verbalpartikel övergår till adjektivmodifierande element” och han 
begränsar den huvudsakliga undersökningen till partiklar, vars ursprungliga betydelse 
skall ha varit ”bort från [det inre av]” eller ”i sär, auseinander”, då dessa i de germanska 
språken skall ha spelat en betydande roll som elativpartiklar, vilket är Johannissons 
samlingsterm för så kallade nimis- och valdepartiklar, med vilka han avser sådana som 
betecknar en alltför hög (nimis) respektive mycket hög grad (valde) (a.a. s. 23–24).

De givna huvudbetydelserna för de behandlade gotiska verbalprefixen är and- ’taga 
bort, taga av, beröva’ (a.a. s. 22), af- ’bort från’ (a.a. s. 24), us- ’bort från [det inre av]’ och 
”[f]ullt jämförlig med partikeln got. af-” (a.a. s. 65, 67), dis- ’itu’, från vilket ett allmän-
nare ’i sär, auseinander’ utvecklats och vidare ’sönder’ (a.a. s. 295–296), fra- ’bort från’ 
och ”exakt densamma” som hos af- och us- (a.a. s. 127). För fair- är beläggen för få för att 
man ska kunna dra några säkra slutsatser om den ursprungliga betydelsen. Gällande 
faur- framhålls att den även förekommer som preposition med betydelserna ’framför; 
utmed, längs efter’. 

Materialet för af-, us- och fra- delas in i grupper och som exempel på vilka samband 
Johannisson ser ges här indelningen för us- (a.a. s. 67–71).

1. Sammansättningar med en mer eller mindre utpräglad biföreställning av för-
därvande (pejorativ) eller skada (destruktiv). Dessa är a) primära sammansätt-
ningar, i vilka simplex är ett rörelseverb (usdreiban ’driva bort’), eller b) se-
kundära sammansättningar, i vilka sammansättning men inte simplex skall 
beteckna en rörelse (ushrisjan ’avskudda’).

2. I några fall betecknar sammansättningen att ”subjektet sätter sig i besittning av 
objektet” (usbugjan ’köpa’, usniman ’taga på sig, taga till sig’).

3. Destruktiva sammansättningar som betecknar a) ett förstörande eller tillin-
tetgörande (ushāhan ’hänga = avliva genom hängning’), i någon mån överlap-
pande med första gruppen (uswairpan ’kasta ut; förkasta’), eller b) ett skadande. 
Simplex till dessa kan, men behöver inte ha, en pejorativ innebörd.

4. Sammansättningar där partikeln ”har förlorat varje spår av materiell betydelse 
och blivit »perfektiveringsmedel»”.

Johannissons analys av af-, us-, fra- och dis- är svår att acceptera och en av anledning-
arna till det är att han betraktar de tre förstnämnda som i stort sett synonyma, delvis 
också med in-. Själva förekomsterna av de olika bildningarna talar mot att så vore fal-
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let, eftersom uppkomsten av dem inte skulle ha varit motiverade, om de inte i något för 
språket relevant syntaktiskt eller semantiskt hänseende skilt sig åt. Det är också svårt 
att se någon systematik bakom hans indelning av materialet i de föreslagna grupperna. 
Att skillnaden mellan till exempel hrisjan ’skaka’ och ushrisjan ’skaka av’ skulle vara att 
enbart den senare betecknade en rörelse, går inte att godta. Det samma kan sägas om 
niman ’taga’ och usniman, där båda betecknar att subjektet sätter sig i besittning av ob-
jektet. Johannissons genomgående framhållna destruktiva och pejorativa särdrag kan 
svårligen ses annat än som kontextberoende och det ges ingen övertygande förklaring 
till varför ett och samma prefix än skulle kunna beteckna avlägsnande, än besittnings-
tagande och än förintande.

1.2.1.2 Ryder (1951)

Ryder har undersökt skillnaden i den syntaktiska förekomsten av vad han kallar enkla 
och dubbla sammansättningar – som i inn-gaggan respektive inn-at-gaggan. Samman-
sättningarnas förleder begränsas i undersökningen till ”prepositional compounding 
forms” och hypotesen är att enkla sammansättningar inte är skiljbara.

Ryder finner att inn och ut aldrig står självständigt i en sats med osammansatt verb, 
men vid dubbla sammansättningar separeras de regelbundet i huvudsatser och inget 
tyder på att betydelsen skulle förändras när så sker. För miþinngalaiþ (Joh 18:15) föreslås 
att miþ- möjligen blockerar separationen, men ”[a] unique instance is not much basis for 
analysis” (a.a. s. 212). Inga tydliga tecken finns på att inn eller ut kan stå som självstän-
diga adverb och negationspartikeln ni föregår aldrig verb på inn eller ut. 

Separation tycks inte gälla ana, du eller faur. När två sammansättningsformer 
framför ett verb, där den första är inn, ut, ana, du, faur eller miþ och den andra at, ana, 
bi, in, uf eller us, skall separationen vara ”virtually complete”. Undantaget ana skall inte 
heller två ur samma grupp förekomma bredvid varandra.

Vad som avses med det senare påståendet är inte klart, då flera av kombinationerna 
är belagda, bland andra miþ-ana- (Matt 9:10), inn-uf- (Gal 2:4), faur-bi- (Mark 10:32) och 
ana-in- (Gal 2:6). Argumentationen är i övrigt dock övertygande. Den avslutande obser-
vationen, om vilka element som förekommer med varandra, kan ses som en ansats till 
vad som här kommer föreslås vara en ordbildningsmall, men på grund av den syntak-
tiska regeln om separation av inn och ut i huvudsatser vid dubbelt sammansatta verb, 
tycks Ryder uppfatta den preverbala ordbildningen som en rent staplande process.

1.2.1.3 West (1982)

West har avsett undersöka semantiken hos vad han kallar preverben i gotiska. Kom-
binationer av preverb, motsvarande Ryders dubbla sammansättningar, behandlas inte. 
Stödjande sig på Rice (1932) utgår han ifrån, att försök att bestämma betydelsen hos de 
gotiska preverben med hjälp av de grekiska vore missvisande.
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Utifrån de olika betydelserna han menar sig se hos af-, ana-, and-, at-, bi-, dis-, du-, 
fair-, faur-, ga-, in-, uf- och us- delar han in preverbens funktioner i nio kategorier: 1) ad-
verbiell betydelse, 2) lexikalisering, med vilket han avser idiomatisering och menar att 
det förekommer med samtliga preverb, 3) pejorativbildning, 4) transitivering, 5) perfek-
tivering, 6) antonymbildning, 7) omvandling av stativ till icke stativ, 8) intensivering, 9) 
”cases where the preverb seems to introduce no distinction of lexical meaning or gram-
matical function” (a.a. s. 159–160). Detta innebär att ett och samma preverb behandlas 
utspritt på flera ställen. Sålunda finner man exempelvis ana- fördelat över avsnitten 
om adverbiell betydelse, lexikalisering, transitivering, perfektivering och preverb utan 
betydelse och funktion.

Den stora variation av betydelser som West anser sig kunna påvisa för de olika 
preverben är alldeles för mångtaliga för att återges här och denna sammanfattning 
begränsar sig till därmed till Wests behandling av ana-, för vilket det finns anledning 
att återkomma till (se § 1.2.1.4). För detta prefix menar West (a.a. s. 142) att det som ad-
verbiell betydelse har ”the force of ‘down’” i till exempel anahneiwan ’to stoop down’ (1), 
men oftare ”the meaning ‘on’” (2). Märk att hakparanteserna i (1–2, 4) indikerar rättelser 
av Wests exempel. Som exempel på lexikaliserade verb med ana- ges bland flera andra 
anameljan ’to enroll’ av meljan ’to write’, mellan vilka uppges att ”[n]o direct semantic 
relationships exists” (1982:151; men märk – helt riktigt – motsatt uppfattning i Bucsko 
2008:260). Som exempel på transitivering med ana- ges anaaukan i (3), vilket kontraste-
ras mot auhandei [sic] i Skeir 4:11 (4) (a.a. s. 154), som i sin tur inte finns och egentligen 
avser Skeir 4:3, i vilket läsningen av 〈k〉 i aukandei har varit osäker och därför kur-
siverats av Streitberg (Streitberg & Scardigli 2000:462). Som exempel på ett i stort sett 
betydelselöst ana- ges återigen anahneiwan kontrasterat mot hneiwan.

(1) ana- med anförd betydelse ’ner’: 
ik ni im wairþs anahneiwands andbindan skaudaraip [skohe] is (Mark 1:7) 
’I am not worthy to stoop down and untie his shoelace’ (West 1982:142)

(2) ana- med anförd betydelse ’på’: 
iþ is ainƕarjammeh ize handuns analagjands gahailida i[n]s (Luk 4:40) 
’and he healed them, laying his hands on each one’ (West 1982:142)

(3) ana- med anförd transitiverande funktion: 
iþ ƕas izwara maurnands mag anaaukan ana wahstu seinana aleina aina (Matt 6:27) 
’is there anyone among you who can increase his height one inch by worrying?’
 (West 1982:154)
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(4) Presensparticipet aukandei kontrasterat med det i (3) anfört transitiverande ana-: 
iþ f[raujins] laiseins ... jah au[k]andei all manne du gþs. kunþja tiuhandei (Skeir 4:3) 
’but the Lord’s teaching ... increasing and drawing every man to the knowledge 
of God’ (West 1982:154)

Den framförda slutsatsen är att ”[i]n no case can the meaning of a prefixed verb auto-
matically be deduced from its putative source and consequently it is justifiable to talk 
of lexical choices. It follows that it may not be profitable to attempt to postulate a ‘basic’ 
meaning for preverbs”, samt vidare att ”the semantic load on the preverbs, as segments, 
in that vast majority of occurences in Gothic, is relatively small” (a.a. s. 163–164). Han 
menar dock, att det till viss del genom de uppställda kategorierna går att generalisera 
om de semantiska funktionerna. Vidare menar han att det är signifikant, att i de fall 
han postulerar en icke-grammatisk betydelse för ett preverb, så är denna betydelse 
nästan alltid också uttryckt med ett annat element i meningen, till exempel genom ett 
adverb eller en inneboende betydelse hos verbet. Ett exempel på det senare är när för 
af- anges, att det vid intransitiva verb anger en rörelse bort hos subjektet (a.a. s. 141). 
Givna exempel på detta är afgaggan, afleiþan, afletan, afþliuhan, afstandan, aflinnan och 
afwandjan, för vilka han tillägger att ”[w]e may further note that most verbs of this type 
which occur with af- have the element ‘motion away’ as one component of their lexical 
meaning”.

Även om det är rimligt att utgå ifrån att af- skulle medföra en betydelse någonstans 
i närheten av ‘motion away’, är det tveksamt om det föregående påståendet om de givna 
verben gäller för något annat än þliuhan ’fly’, då den som flyr nödgat flyr från någon-
ting. Den som vänder sig, går eller på annat sätt förflyttar sig, rör sig samtidigt både 
från något och mot någonting annat, men vad som framhålls beror på perspektivet. De 
olika tolkningarna av till exempel ana- i (1–2) går utan svårighet att förklara med en ge-
mensam betydelse (se § 1.2.1.4). För (3) ges ingen förklaring till varför ana- skulle kunna 
verka transitiverande. Den stora variationen i antagna funktioner hos ett och samma 
prefix visar, att analysen, som uppenbarligen utgått från pragmatiska översättningar 
snarare än källtexten, stannat vid ytligt föreställd verkan. Sammanfattningsvis bottnar 
undersökningens problem i likställandet av en oförmåga att identifiera funktionen hos 
ett prefix, med att påvisa betydelselöshet eller någon form av stödjande funktion. De 
föreslagna betydelse- och funktionskategorierna – med sin inbördes variation – saknar 
förklaringsvärde.

1.2.1.4 Takahaši (1985)

i Die gotischen Präpositionen, Adverbien und Verbalpräfixe zur Bezeichnung von Intra-Ex-
tra-, Supra-Infra- und ante-post-Verhältnissen (Takahaši 1985) ges en semantisk översikt 
i överensstämmelse med titeln. De för detta arbete relevanta avsnitten gäller de rums-
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liga och temporala betydelserna hos 1) in, inn, us, ut (”Intra-Extra-Verhältnisse”), 2) af, 
ana, uf, ufar (”Supra-Infra-Verhältnisse”) och 3) afar, faur, faura, hindar (”Ante-Post-Ver-
hältnisse”). I det följande urvalet av Takahašis definitioner skulle ’överensstämmande’ 
(”Übereinstimmung”) terminologiskt möjligen kunna jämföras med Noreens ’essiv sta-
tus’ och ’närmande’ (”Annäherung”) eller ’fjärmande’ (”Entfernung”) med ’lativ status’ 
(Noreen 1904:190, 199). Det skall märkas att här utelämnade definitioner utgör uppen-
bara paralleller till de givna, men de kommer i det följande inte att behandlas närmare.

Om förhållandet till inre (Intra) och yttre (Extra):
1. In betecknar som preposition a) med ackusativ ’närmande av det inre (i ett rum 

eller av en yta)’, b) med dativ ’överensstämmande med det inre’. Som verbalpre-
fix förekommer in- till 27 verb, varav inget dock är ett intransitivt rörelseverb. 
Takahaši kan föreställa sig en rumslig betydelse i inbrannjan ’in Brand stecken’, 
men de flesta fall av in- skall spegla abstrakt bruk av prepositionen och hans 
slutsats är att ”das Präfix in- nicht zur Bezeichnung eines räumlichen Verhält-
nisses dient”.

2. Inn betecknar både som adverb (se dock § 1.2.1.2) och verbalprefix ’närmande av 
det inre’ (innatbairan ’hineinbringen’). 

3. Us betecknar som preposition med dativ och verbalprefix ’fjärmande från det 
inre’ (usgaggan ’ausgehen’), med undantag för i usqiman ’umbringen’.

4. Ut betecknar som adverb (se dock § 1.2.1.2) och verbalprefix ’närmande av det 
yttre’ (utgaggan ’nach außen hinaus/herausgegehn’).

Om förhållandet till över (Supra) och under (Infra):
1. Af betecknar som preposition med dativ ’fjärmande från en yta (över- eller un-

dersida)’. Som verbalprefix betecknar af- ’fjärmande från en yta’ (afhamon ’die 
Bekleidung ablegen’), dock i inget fall särskilt avseende en över- eller undersida.

2. Ana betecknar som preposition a) med ackusativ ’närmande av en yta (undanta-
get undersidan)’, b) med dativ ’överensstämmande med en (punktuell beröring 
av) yta (undantaget undersidan)’. Som verbalprefix betecknar ana- antingen 
’närmande av en yta (undantaget undersidan)’ (anahnaiwjan ’niederlegen’) eller 
’överensstämmande med en yta (undantaget undersidan)’ (anatimrjan ’darauf-
bauen’).

Takahaši stannar vid presentationen av resultaten, men flera slutsatser, som kommer 
att vara av vikt i den följande undersökningen, kan utifrån dem dras. Först kan man 
blicka tillbaka mot kategorierna i West (1982) och konstatera att till exempel dennes 
uppdelning av den adverbiella betydelsen hos ana- i ’ner’, ’på’ och samtidigt betydel-
selöst är obefogad (1–2). Även den antagna transitiverande funktionen hos ana- kan 
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förklaras med hjälp av Takahašis definition (§ 3.2.4.1). Vidare måste man överväga, om 
prepositioner och motsvarande verbalprefix i sig själva inte bär vare sig ett essivt eller 
lativt särdrag. Om ett prefix kan tolkas antingen som ett ’överensstämmande’ eller ett 
’närmande’, är det inte rimligt att det bär upp betydelsen av vare sig det ena eller andra. 
Troligare skulle vara, som framgår av prepositionerna, att det sker genom kasus.

1.2.1.5 Goetting (2007)

Goetting har avsett undersöka ursprunget till och semantiken hos komplexa (här prefi-
gerade) verb med pleonastiska prepositioner, vilket avser prefigerade verb med preposi-
tionsfraser, i vilka preposition och prefix är kognater (5). Undersökningen begränsas till 
us-, af-, þairh- samt inn ’in’. Det noteras (utan hänvisning till Ryder 1951), att negations-
partikeln ni står till höger om partiklar (inn, ut) men till vänster om prefix.

(5)  jah  uswaurpun  imma  ut  us   þamma weinagarda (Mark 12:8) 
and  out-threw  him  out from  the  vineyard 
’and they threw him out of the vineyard’ (Goetting 2007:323)

Goetting kategoriserar preverben, med vilket hon avser både prefix och partiklar, en-
ligt graden av vad hon uppfattar som grammatikalisering, vilket resulterar i en uppdel-
ning i fyra lager. 

1. De mest grammatikaliserade har minst semantiskt innehåll och saknar mot-
svarande adverb eller preposition: dis-, fair-, fra-, ga-, tuz- och twis-.

2. De något mindre grammatikaliserade är obetonade och transitiverande med 
prepositionella motsvarigheter: af-, afar-, and-, at-, bi-, faur-, hindar-, in- ”no dis-
cernible meaning” och ”causative func tion and little, if any, semantic content” 
(a.a. s. 314; jämför med § 1.2.1.4), miþ-, þairh-, uf-, ufar-, und-, us- och wiþra-.

3. Nästa lager utgörs av ana, du och faura, vilka skall kunna stå som både prepo-
sitioner och adverb (mot det senare se dock Ryder 1951).

4. De minst grammatikaliserade är inn ’in’ och ut ’out’, vilka alltid skall vara se-
mantiskt genomskinliga och enligt Goetting resultativa. Dessa antas ha blivit 
preverb för att de behövde förstärka den resultativa funktionen hos de seman-
tiskt urvattnade in- och us-. 

Det räcker här att begränsa följande sammanfattning till Goettings redogörelse för 
us-, för vilken skall märkas att tolkningen varierar från sida till sida: ’out of, from’ 
(a.a. s. 311), ’out’ (a.a. s. 312), ’up’ (a.a. s. 313), ’out, away from, up’ (a.a. s. 314), ”numerous 
spatial and metaphorical meanings as well as a perfective aspect” (a.a. s. 314). Trots 
att hon inte är omedveten om att betydelsen hos dess urgermanska etymon *uz antas 
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ha varit ’out of’ (a.a. s. 322), bortser hon från skillnaden mellan ’out’ och ’out of’ och 
betraktar ut och us som synonymer för enbart ’out’ (6–8). Samtidigt menar hon att us- 
skulle vara semantiskt vagt och att detta skulle ha underlättat för den gotiske översät-
taren att åstadkomma ”a very literal translation from the Greek into Gothic” (a.a. s. 321), 
vilket inte verkar helt självfallet. Därefter konstaterar hon, i överensstämmelse med 
Rice (1932) men också märkligt med hänsyn till det föregående, att gotiska verb med 
us- har använts vid översättning från grekiska av både simplex och komplexa verb med 
prefix, vilka semantiskt inte motsvarat gotiskans us-. Prepositionen us menar hon ser 
ut att ha använts för att disambiguera prefixet och us + verb + ut + us skall ha varit en 
mer emfatisk och semantiskt specifik variant av konstruktionen us + verb + us.

För (6) stöder hon sig på tidigare forskning i det att hon tolkar usgaggan som ’depart’ 
(men bokstavligt som ’to-out-go’). Hon menar att kombinationen av ut och usgaggan be-
hövs för skilja betydelsen ’to go out’ från ’depart’. Detta illustrerar hon med (7), där det 
behövs för att ange att en fader lämnar ett hus, och (8), där ut kontrasterar med inn. Att 
det i (6) handlar om att Jesus lämnar Simons hus uppmärksammas inte.

(6)  usgaggands galaiþ  ana auþjana  stad (Luk 4:42) 
out-going  went-3sg to  deserted  place 
’he departed and went to a deserted place’ (Goetting 2007:323)

(7)  iþ atta  is  usgaggands  ut  bad   ina (Luk 15:28) 
but father his out-going  out entreated him 
’but his father came out and entreated him’ (Goetting 2007:324)

(8)  þaruh usiddja  ut  sa  siponeis  anþar ... jah attauh inn Paitru (Joh 18:16) 
then out-went out the disciple  other ...  and brought in  Peter 
’then the other disciple went out ... and brought in Peter’ (Goetting 2007:324)

Goettings analys av us- avslutas med att konstruktioner med us + us/ut inte bedöms 
vara pleonastiska, eftersom de senare ”express directional specification that the prefix 
does not” (a.a. s. 327). Vidare bedöms till exempel även af(-) vara semantiskt urvattnat, 
på grundval av att det förekommer i konstruktioner som us + verb + af, vilket hon tol-
kar som att af och us skulle vara utbytbara (a.a. s. 328). Hennes sammanfattande slutsats 
är delvis, att förekomsten av preverb i gotiskan är godtycklig och oftast ett resultat av 
mekanisk, men inte slavisk, översättning (a.a. s. 344).

Återknytande till redogörelsen för us-, ignoreras förklaringar utgående från en be-
tydelseskillnad mellan us och ut, både när de står som prepositioner och prefix. Istället 
tillgrips emfas, kontrast eller synonymitet som förklaringar till variationen och de två 
sägs konkurrera med varandra (a.a. s. 325). Att ut kontrasterar med inn istället för us-, 
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förklaras sålunda med att det senare inte var tillräckligt semantiskt genomskinligt för 
att kunna kontrastera med inn (a.a. s. 326), inte med det mer närliggande antagandet att 
us och ut skulle kunna ha olika betydelser (§ 1.2.1.4). Hennes uppdelning av preverben 
i fyra lager är ett försök till en systematisering, men den saknar insikt om bristerna i 
beskrivningen av deras betydelser och funktioner. Den tar inte heller hänsyn till deras 
relativa ordning och det är egentligen bara det första och fjärde lagret som framstår 
som motiverade. Dock är förekomsten av gotiska konstruktioner, i vilka både prefix 
och preposition är kognater, något som en trovärdig förklaring av prefixens funktioner 
behöver ta hänsyn till.

1.2.1.6 Bucsko (2008)

Bucskos avhandling är inriktad på att undersöka gotiskans bruk av preverb, med fokus 
på de prefigerade verb, vars betydelse skall avvika så pass mycket från motsvarande 
simplex att de kan sägas vara idiomatiska. Med idiomatisering avser Bucsko här det-
samma som lexikalisering i West (1982).

Bucsko ser verbalsammansättning som en staplande process, när han uppmärk-
sammar att inn- i de flesta fall är det yttre av två preverb, om vilket han skriver att ”inn- 
is added at a second level” och miþ- i miþinngaleiþan ”at yet a third level of derivation”. 
Om dessa yttre lager uppges att de normalt inte ger en idiomatisk betydelse och han 
menar att detta också gäller när ga- är det första av två preverb (vilket egentligen är 
något som inte förekommer, varom se § 3.1.1.4). (a.a. s. 77–78)

Till skillnad från West (1982) menar Bucsko att idiomatisering inte förekommer för 
alla preverb, närmare bestämt inte för afar-, fulla-, hindar-, miþ- och wiþra-, men de är 
också alla preverb som West inte inkluderade i sin egen undersökning (a.a. s. 67). Verb 
bedöms som idiomatiska utifrån de förväntade betydelserna hos simplex respektive 
prefix. För de senare tycks Bucsko förlita sig på West (1982), Lehmann (1986) och Lamb-
din (2006). För exempelvis ana- ges betydelsen ”in, into; on, onto, upon; to, against; the-
reon, thereupon”. Ett exempel på hur resonemangen är uppbyggda kan vara anapraggan 
’oppress’ (av praggan ’narrow’). Detta bedöms som idiomatiskt på grund av att ”The 
preverb is metaphorical because the idea of narrowing in or against, while descriptive, 
is not meant in a physical sense. The verb is idiomatic in that it is not just one step re-
moved from a physical narrowing but has an additional negative sense of an intention 
to cause harm or at least to worry or trouble” (a.a. s. 109). 

Verbstammar som bildar idiomatiska sammansättningar tenderar (vilket i det här 
fallet betyder 27 av 60 stammar), enligt Bucsko att falla inom sex semantiska kategorier. 
Dessa är 1) (Production of ) Communication, 2) Thought / Perception, 3) Motion, 4) Stative, 
5) Work / Production, 6) Give / Take (2008:239). Nästan en tredjedel (19 av 60) utgörs av 
preverben and-, bi-, dis-, in-, fra-, uf- och verben standan, stodjan ’stand’, sitan, satjan ’sit, 
set’, kunnan, -kunnan ’know’, qiþan ’say’, hafjan ’raise, lift’ och rinnan ’run’ (a.a. s. 240).



18

Inledning

Problemet med denna undersökning är att Bucsko, som har gått igenom samtliga 
verb han uppfattat som prefigerade (varav ett antal oäkta fall behandlas under § 3.1.1), 
inte, vilket framgår ovan av exemplet ana-, har förmått att närmare avgränsa prefix-
ens betydelser eller funktioner, samtidigt som han uppenbarligen utgått ifrån att dessa 
vore fullt utforskade och kända. Att så inte är fallet, borde ha framgått av hans egna 
breda definitioner – vilka, liksom i § 1.2.1.3 förehållits vara ett problem i West (1982), 
utan tvivel utgått från pragmatiska översättningar – och de både från varandra och 
inbördes varierande tolkningarna i den tidigare litteraturen. Man frågar sig också vad 
iakttagelsen, om att 27 av 60 stammar, som skall ha genererat idiomatiska samman-
sättningar, faller inom de sex av Bucsko givna kategorierna, skulle kunna ge för insikt. 
Kategorierna har ingenting naturligt gemensamt och det framstår snarast som om en 
godtycklig cirkel har ritats tillräckligt stor för att få med tillräckligt många verb för 
att den resulterande gruppen skall se betydelsefull ut. Med stor försiktighet kan man 
bygga vidare på slutsatsen att and-, bi-, dis-, in- (jämför med § 1.2.1.4), fra-, uf- tycks 
vara överrepresenterade hos idiomatiska prefigerade verb, eftersom det skulle kunna 
tyda på att deras funktioner är de minst förstådda, men det finns inget diplomatiskt 
sätt att påtala, att undersökningen började i fel ända. Även om metoden under andra 
förutsättningar skulle kunna ge ett säkrare utfall, framgår det av exemplet anapraggan 
att Bucskos hantering av materialet är diskutabel.

1.2.2 Kommentar
Om semantik, som en av översättningens fyra grundaspekter, skriver Ingo (2007) föl-
jande.

Betydelsen förmedlas med hjälp av källspråkets semantiska struktur [Ingos emfas], som 
lexikaliserar omvärlden på sitt eget specifika sätt, där orden och deras betydelser är län-
kade till varandra på ett för varje språk unikt sätt och härigenom skapar språkspecifika 
semantiska fält. Målspråket erbjuder ofta avvikande lösningar och andra sätt att lexikali-
sera omvärlden. (Ingo 2007:22)

Ett av problemen med flera av de tidigare undersökningarna tycks vara att detta har 
förbisetts. I de föregående sammanfattningarna är det endast hos Johannisson (1939) 
och Takahaši (1985), som man ser en medvetenhet om, att naturliga språk kan uttrycka 
fina semantiska och ibland svårfångade distinktioner, men Takahašis korta redogörelse 
är utan tvivel den mest lämpade att för gotiskans del bygga vidare på. Att döma av hur 
Goetting och Bucsko närmat sig materialet, har Wests avfärdande av sökandet efter 
grundläggande betydelser hos prefixen som lönlös antagligen utgjort en hämsko.

En undersökning av verbalprefixen i ett dött språk som gotiska skiljer sig av för-
klarliga skäl mot en undersökning av tyska verbalprefix, av den enkla anledningen 
att gotiska inte har några levande talare och att materialet är begränsat. Det går inte 
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att experimentellt konstruera exempel för att se vilka som är grammatiskt godtagbara 
och det finns ingen med en modersmålstalares språkkänsla att rådfråga. Argumenta-
tionen för att fastställa semantiska eller funktionella skillnader mellan vissa uttryck 
kan bara utgå från det bevarade materialet och måste knyta an till andra hållpunkter, 
som till exempel etymologi, syntax, innehållslig kontext, jämförelser med besläktade 
och i det optimala fallet levande språk, eller jämförelser med texter avfattade på andra 
språk men med samma eller liknande innehåll. På grund av det begränsade materialet 
kommer också resonemang rörande dessa till en högre grad att handla om att övertyga 
om vilket antagande som är rimligast, än vad som kan vara fallet i undersökningar av 
levande språk, där det obegränsade källmaterialet tillåter säkrare slutsatser.

När det gäller det gotiska materialet, är det ur en översättningssynvinkel fördel-
aktigt, att innehållet är allom bekant och att vi kan dra stor nytta av hur innehållet ut-
trycks i översättningar av samma text på många olika språk. Om till exempel funktio-
nen av ett prefix är okänt, går det ändå att framföra en pragmatisk tolkning, som man 
rimligen kan anta till stora drag vara tillräckligt likvärdig med källspråkets semantis-
ka innehåll för att inte vara helt missvisande. Men, eftersom alla språk skiljer sig, bland 
annat i fråga om vilka särdrag som är grammatiskt obligatoriska, situationsbundna 
eller valfria, kan man inte utgå ifrån, att en bibelöversättning på ett annat språk har en 
med den gotiska texten likvärdig semantisk struktur. Det är möjligt att ett uppslagsord 
i Lehmann (1986) ger den för det angivna bibelstället bästa pragmatiska tolkningen av 
ett ord, men det innebär inte att det är direkt semantiskt likvärdigt med det gotiska 
ordet. Det betyder inte att man nödvändigtvis också förstår konstruktionen helt.





2 Teori, metod och material

Den syntaktiska analysen under § 3.2, som avser föreslå de gemensamma dragen hos 
elementen i det gotiska verbets olika framförställda positioner, utgår från det teore-
tiska ramverket Lexical Template Morphology (LTM), utvecklat av Maylor (2002) för att 
beskriva de tyska verbalprefixens funktioner. Centralt för LTM är att den utgår från 
de av Talmy (1978) framlagda semantiska rollerna Figure (F) och Ground (G) och ett 
semantiskt särdrag (eng. feature) av Maylor benämnt som State or Change of State (SCS). 
Det senare skulle kunna översättas med tillstånd eller tillståndsförändring, men beteck-
ningen SCS kommer tillsvidare att här behållas. Den följande översikten kommer av 
förklarliga skäl endast ta upp de delar av den teoretiska grunden, som kommit till ut-
tryck i den följande analysen. 

2.1 Semantiska roller
När två argument i en mening avser ett föremål som rör sig eller är beläget i förhål-
lande till ett annat, analyserar Talmy (1978) dem som Figure (F) respektive Ground (G).

The Figure object is a moving or conceptually movable point whose path or site is concei-
ved as a variable the particular value of which is the salient issue.

The Ground object is a reference-point, having a stationary setting within a reference-
frame, with respect to which the Figure’s path or site receives characterization. (Talmy 
1978:627)

Till skillnad från Talmy menar dock Maylor (2002:49–50), att det inte behöver vara 
någon skillnad mellan G och referensramen, och tillägger att i typfallet utgörs G av 
en lokativisk prepositionsfras. Förhållandet mellan F och G åskådliggörs i (9), där ex-
emplen är Talmys (1978). Märk att (9b–c) inte är synonyma. För att (9c) skall framstå 
naturlig, måste situationen påkalla att den flyttbara cykeln är referenspunkten, vilket 
skulle kunna vara om huset behöver evakueras på grund av att cykeln är bombförsedd. 

(9)   a. The pen (F) fell off the table (G). 
 b. The bike (F) is near the house (G). 
 c. The house (F) is near the bike (G).
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En icke specificerad roll betecknas med (N), men för tydlighetens skull kommer rollen 
agent (A) att härefter markeras där det är relevant.

2.2 State or Change of State
Enligt LTM skall särdraget SCS i germanska språk bäras av verbalprefix, prepositioner 
och oblika kasus. Det representeras symboliskt av [→], vilket hos Maylor fungerar som 
en förkortning av ett komplex av tre variabler, fullt tecknade genom [±L, ±→±]. Var för 
sig betecknar variablerna identifiering av grund [+L] eller figur [−L], tillstånd [−→] el-
ler rörelse [+→] hos figuren samt om figurens förhållande till grunden är positivt [→+] 
eller negativt [→−]. Germanska prepositioner skall dels bära på ett lexikaliskt innehåll, 
vilket för on skulle vara ’superior’, dels [→]. De tre variablerna av [→] för prepositio-
nerna on och with illustreras med hjälp av (10–11).

(10) The hay (F) is on [+L, −→+] the cart (G) 
 1. [+L]  on är lokativisk och identifierar därmed G (the cart). 
 2. [−→]  on indikerar −change of state, i och med att F inte förflyttar sig. 
 3. [→+]  on är positiv i förhållande till G, då F befinner sig på G.

(11) He (A) loaded the cart (G) with [−L, +→+] hay (F) 
 1. [−L]  with är inte lokativisk och identifierar därmed F (hay). 
 2. [+→]  with indikerar +change of state, i och med att F förflyttar sig. 
 3. [→+]  with är positiv i förhållande till G, då F befinner sig på G.

Gällande SCS hos kasus, utgår Maylor ifrån att de ursprungliga kasusformerna i PIE, 
vokativen borträknad, är relevant underliggande i de germanska språken. Dessa delas 
in i fria kasus (eng. Free Cases) och F/G-kasus (eng. F/G-related Cases) och anges med ka-
pitäler, för att skilja dem från morfologiskt förekommande kasus. De fria kallas så för 
att de inte skall ha någon relation till förhållandet mellan F och G och till dessa räknas 
nominativ, ackusativ och genitiv. Till F/G-kasus räknas återigen genitiv samt dativ, 
instrumentalis, lokativ och ablativ. Maylor tillskriver SCS för F/G-kasus enligt (12). 
(2002:97–98)

(12)   [+L, −→+] lokativ 
 [+L, +→+] dativ 
 [+L, +→−] ablativ 
 [-L, +→+] instrumentalis 
 [-L, +→−] genitiv
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I de germanska språken har instrumentalis, ablativ och lokativ uppgått i dativen. 
Delvis på grundval av prepositionerna nach och zu samt de i tyskan förekommande 
växlingarna mellan dativ och preposition med ackusativ (Er schrieb sienem Freund ~ Er 
schrieb an seinen Freund) kopplas [+→+] till dativ, fastän dessa variabler ofta uttrycks 
med preposition med ackusativ (Er kam in die Stadt). Konstruktionen ackusativ med 
preposition för [+→+] förklarar Maylor med, att om dativen av någon anledning inte är 
tillgänglig, så är ackusativen, som fritt kasus, den enda möjliga utvägen för att uttrycka 
[+→+], då övriga F/G-kasus har [→] tydligt definierat (2002:101).

Här skall uppmärksammas att Ringe (2006:23–24) räknar med ett troligt nionde 
kasus i PIE, allativen ’motion toward’. Denna skall dock tidigt ha smultit samman med 
ackusativen, vilket skulle förklara varför ackusativen övertagit dess funktion. Det går 
med andra ord att ifrågasätta om det är rimligt att koppla [+→+] till dativ.

2.3 Lexical Template Morphology
Huvudspåret i LTM är att indoeuropeiska och i synnerhet germanska språk har särdra-
get SCS, som berör argument i rollerna F och G, och det är därför angeläget att pröva, 
om dessa komponenter har lika stor förklaringskraft för de gotiska prefixens förekom-
ster som för de tyska. Även om Maylors undersökning är inriktad på tyska prefix, be-
gagnar han sig även av främst engelskt och nederländskt material.

Ett grundläggande antagande för LTM är också att det är argumenten i en sats som 
är de primära och inte verbet (Maylor 2002:54). Till stöd för denna uppfattning framför 
Maylor verblösa imperativer som Auf den Wagen mit dem Heu! Även om detaljerna för 
argumentet här förbigås, är detta något som kan hållas i åtanke vid analysen av de pro-
hibitiva satserna utan finit verb i § 3.1.2.2. Satser utgår enligt LTM från ett antal mallar, 
vari verb kompatibla med mallens argument sätts in för att bilda satser. Då dessa grun-
dar sig på tysk ordföljd, är relationerna dem emellan här av mindre vikt, då gotiskans 
ordföljd skiljer sig från den tyska och här inte beaktas annat än i enstaka fall. Av vikt 
i följande genomgång är därför bara själva notationen för att beskriva SCS hos främst 
prefix och prepositioner och deras förhållande till F och G. I (13) ges exempel på två sat-
ser, vari kan märkas att legte i (13b) historiskt sett är en kausativbildning till lag i (13a).

(13) a. F     V   [+L, −→+]  G 
  Der Brief lag    auf    dem Tisch. 
b. A  V2  F    [+L, +→+]  G 
  Er  legte  den Brief  auf    den Tisch.

I markerade fall kan talaren vilja framhäva G genom att ställa det tidigare i satsen, men 
att enbart kasta om argumenten genererar för tyskan ogrammatiska meningar, när 
verbets direkta objekt inte längre befinner sig på sin förväntade position. För att en me-
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ning med tidigareställt G skall bli grammatisk, måste G bli satsens direkta objekt och 
F genom preposition eller oblikt kasus markeras med [−L]. Dock måste G fortfarande 
kunna identifieras som G och det är här verbalprefixen blir aktuella. Värdet [+L] hos 
den tidigare prepositionen som identifierade G, övergår nu till att markeras på verbet 
genom ett verbalprefix, som betraktas som allomorf till prepositionens SCS.

De tyska preverbala elementen delas av Maylor in i primära obetonade prefix och 
sekundära betonade prefix (partiklar), där de senare motsvarar vad som annorstädes 
har kallats delbara prefix (Maylor 2002:3–4). Skillnaden dem emellan är att de senare 
likt prepositioner också uppbär lexikaliskt innehåll (Maylor 2002:234). 

2.3.1 Tyska primära prefix 
De primära verbalprefix som undersökts av Maylor är be-, ent-, er-, ge-, ver-. Prefixet be- 
[+L, ±→+] ses som en allomorf till SCS hos de lokativiska prepositionerna in, auf, an, 
über och bei, som alla uppbär [→+] (14a–b). Motsatt be- förekommer ent- [±L, ±→−], sett 
som allmorf till SCS hos prepositionerna ab, aus och von, som alla uppbär [→−] (14c–d).

(14) a. A  V2
 
   F     [+L, +→+] G 

  Er  lud   Heu    auf   den Wagen. 
b. A  [+L, ±→+]v2  G     [−L, +→+] F 
  Er  belud   den Wagen  mit    Heu. 
c. F   V    [+L, +→−]  G 
  Er  stammt  von    einer guten Familie. 
d. F  [±L, +→−]v       G 
  Er  entstammt      einer guten Familie.

När externt argument för G saknas, eller när G egentligen utgörs av F själv, tecknas 
[±L]-variabeln istället [0L], som för prefixen ver- [0L, +→+] och er- [0L, +→−]. Maylor 
(2002:127) kallar detta underförstådd (15a–b) respektive gömd (15c) G. Här skall märkas 
att även ge- och be- förekommer som [0L]-verb, men Maylor (2002:130) uppger att dessa 
inte längre är produktiva utan rester från ett äldre system, vilket är något som bör 
hållas i åtanke vid en mer omfattande studie av dessas gotiska kognater. Prefixen ver- 
[→+] och er- [→−] bildar ofta antonymer, som i (15a–b). Verbet kaufen ’to buy’ kan ur-
sprungligen rimligen förklaras ha betytt ’trade, deal, do business’, men vid försäljning 
sker handelsutbytet till köparen (G) [→+], medan det vid köp går i motsatt riktning, 
från försäljaren (G) [→−] (Maylor 2002:131).

(15) a. Er (A)    [0L, +→+]verkaufte  einen Ring (F). 
b. Er (A)    [0L, +→-]erkaufte  seine Freiheit (F). 
c. Die Blume (F)  [0L, +→+]verwelkte.
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En tilläggsnotation förekommer i de fall rörelse [+→] sker från flera håll framåt, som 
för ge- [0L, μ→+] i gerinnen ’coagulate’. Rörelse från flera håll utåt tecknas av Maylor 
[μ↓-], som för dis- [0L, μ↓-] i eng. disperse (Maylor 2002:157–158). Denominala verb ses 
som inkorporerande F i en ”tom” verblucka i en mall, likt i (16).

(16) a [+L, ±→+]  F   
v
  G 

Er beflaggte   das Schiff.

2.3.2 Tyska sekundära prefix 
Till sekundära prefix räknar Maylor (2002:161) sådana som fungerar både som prefix, 
partiklar och prepositioner. Dessa kan vara antingen [0L], varpå de likt ver- och er- kan 
ha underförstådd G (17a–c), eller [+L], varpå de likt be- tar G som direkt objekt (17d–e). 
Till dessa räknas über, unter, hinter, durch och um, varav de två sista enbart förekommer 
som [+L].

(17) a. Er (A)    [0L]überbrachte  (dem Direktor (G))  einen Brief (F). 
b. Der Arzt (A) [0L]untersagte  (dem Patienten (G)) das Rauchen (F). 
c. Er (A)    [0L]hinterließ  (seinem Sohn (G))  viel geld (F). 
d. Er (A)    [+L]durchbohrte  seinen Gegner (G)  mit seinem Schwert (F). 
e. Er (A)    [+L]umbaute   den Garten (G)   mit einer Mauer (F).

2.3.3 Kommentar 
Den givna bilden ovan är grovt förenklad och det förekommer undantag till och ny-
anser hos de olika verbalprefixens funktioner. Prefixet ge-, som Maylor (2002:146) antar 
var det ursprungliga SCS-prefixet i urgermanskan, har här avsiktligt undvikits. May-
lor (2002:166) antar också att ge- [0L] och fossiliserat be- [0L] ursprungligen har varit i 
stort sett synonyma och att skillnaden dem emellan för tyskans del utvecklades någon 
gång under fornhögtysk tid. Prefixen föreslås till sin betydelse ha kunnat vara mindre 
definierade överlag i ett tidigare språkskede, vilket bland annat skulle förklara varför 
fornengelskans be- kan bära variabler kopplade till andra prefix i tyskan, för vilket 
[+L, +→−] i denominativerna behēafdian respektive enthaupten ’halshugga’ kan tas som 
exempel (2002:145–146). Detta bör has i åtanke vid en undersökning av gotiska prefix.

2.4 metod
Den första delen av analysen (§ 3.1) avser föreslå en mall med fasta positioner för ele-
menten före verbets stam och är huvudsakligen morfologisk, men där det är påkallat 
beaktas ordföljd. De gotiska elementens relativa ordning kommer att fastställas med 
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hjälp av den relativa ordningen i belagda kombinationer av dessa, vilket föranleder 
den morfologiska analysen för att urskilja verkligt preverbala element från skenbara. 
Åberopade språkprov har utarbetats i enlighet med Leipzigreglerna för mellanradig 
analys (The Leipzig Glossing Rules), för att så tydligt som möjligt kunna illustrera argu-
mentationen, men att identifiera verbens argument som F och G är för denna uppgift 
inte relevant. För att undvika tvetydigheter markeras endast enklitiska partiklar med 
klitisk gräns, som till exempel i ga=þ=þan-miþ-, där ga- och miþ- är prefix medan =þ och 
=þan är klitiska partiklar. Partikeladverbial är proklitiska, men markeras med ordina-
rie morfemgränser, som till exempel i inn-ni-at- (istället för inn=ni-at-). När det inte be-
dömts menligt för tydligheten och i den mån det varit möjligt, har svenska metaspråk-
liga uttryck använts i den mellanradiga analysen. Till frah ’[han] frågade’ kan sålunda 
”frågade\sg[3]” ges istället för ”fråga\pst.ind.sg[3]”, men föresatsen har alltid varit att en 
läsare med grundläggande kunskaper i allmän grammatik utan svårighet skall kunna 
förstå konstruktionerna, oavsett förkunskaper i de enskilda språken. 

Den andra delen av analysen (§ 3.2) utgår från resultatet av den första och avser 
lägga fram ett förslag till de olika fasta positionernas funktioner. Huvudsakligen kom-
mer detta göras genom att mot ett utvalt material testa delar av det teoretiska ramverket 
LTM, som är avsett att kunna förklara verbalprefixens funktioner och uppträdande i 
de germanska språken generellt. Hittills har LTM endast testats utförligt mot tyska, 
utifrån vilket det också utvecklats, varför det är synnerligen relevant att testa det mot 
ett så prefixrikt germanskt fornspråk som gotiska. Detta sker genom att i språkprov 
identifiera de semantiska rollerna F och G (§ 2.1) och med stöd av dessa urskilja före-
kommande variabler av SCS (§ 2.2) hos huvudsakligen verbalprefix.

2.5 material
Vid utarbetandet av förslaget till en ordbildningsmall (§ 3.1) har det inledningsvis ut-
gåtts ifrån redan sammanställda tabeller över framförställda elementkombinationer 
i Rice (1932) och Bucsko (2008). Materialet till den språkliga analysen (§ 3.2) utgörs 
av samtliga påträffade förekomster av verb på miþ- (39 stycken) och dis- (32 stycken) 
samt stickprov från språkexempel i tidigare undersökningar. För excerpering har Mag-
nús Snædals konkordans (1998) samt ordboksfunktionen till databasen i Project Wulfila 
(wulfila.be) begagnats. Prefixet ga- har avsiktligen uteslutits, eftersom den samman-
lagda forskningen rörande detta i de germanska fornspråken är oproportionellt omfat-
tande. Samtliga gotiska språkprov har kontrollerats mot Streitberg & Scardigli (2000) 
och i gångbara fall mot den digitala versionen av faximilutgåvan Codex argenteus Up-
saliensis (1927). Samtliga språkprov skall, när språk ej anges, underförstås vara gotiska 
och gotiska språkprov skall underförstås vara från Codex Argenteus (CA), om ingen 
annan handskrift anges. 
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Innan man undersöker om ett eller flera gotiska prefix skulle kunna vara markörer av 
SCS, måste man först urskilja vad som skulle kunna räknas som prefix. Undersökning-
en består därmed av två delar. Den första delen (§ 3.1) är en morfologisk analys av före-
kommande preverbala element och resultatet av denna kommer ligga till grund för ett 
utkast till en verbal ordbildningsmall. Den andra delen (§ 3.2) avser föreslå särdragen 
hos positionerna i den föreslagna ordbildningsmallen, huvudsakligen genom syntak-
tisk och semantisk analys av ett begränsat material, där verbens argument identifieras 
som antingen F eller G, för att se om dessa kan förklara prefixens uppträdande.

3.1 En verbal ordbildningsmall
För att fastställa de preverbala elementens relativa ordning måste man utgå ifrån belag-
da prefixkombinationer. De antagna kombinationerna hos Rice (1932:72–73) och Bucsko 
(2008:254–318) ger tjugotre olika kombinationer (18).

(18)   ana-in-  faur-bi-   ga-miþ-   inn-ga-   miþ-ga-   þairh-ga- 
 at-ga-   faura-ga-  ga-swi-   inn-uf-   miþ-in-   ut-us- 
 du-at-   ga-fulla-   in-ga-    miþ-ana-  miþ-inn-ga-  wiþra-ga- 
 du-ga-  ga-ga-   inn-at-   miþ-fra-   miþ-us-

Utgår man utan reservation från (18) för att nå fram till en relativ ordning mellan ele-
menten upptäcker man dels att det för flera av elementen inte går att fastställa en säker 
position, dels att ga-ga- och ga-miþ- leder till vad som ser ut att vara en cirkel. Man frå-
gar sig bland annat om fulla- och swi- hör hemma efter ga-1 eller ga-2 (Tabell 1). 

Tabell 1 Möjlig relativ ordning av element utifrån Rice (1932) och Bucsko (2008)

Pn Pn Pn Pn Pn Pn

ga-1 miþ- 

? fulla- 

? swi-

inn- 

ana- 

du- 

ut-

at- 

in-

ga-2 ? fulla- 

? swi-
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Att det skulle förekomma två olika verbala ga-prefix ser omedelbart suspekt ut och 
en närmare granskning visar också mycket riktigt att detta är felaktigt. Flera av kom-
binationerna är i själva verket skenbara, vars bortfall både underlättar uppgiften att 
fastställa den relativa ordningen och medför behov av att finna andra sätt knyta flera 
element till olika positioner.

I det följande kommer alla element, för vilka det inte går att motivera att de skulle 
ha fasta positioner i en ordbildningsmall, att sorteras bort (§ 3.1.1). Av kvarvarande 
element förekommer några enbart som prefix, medan andra även förekommer som pre-
positioner och ett fåtal har antagits kunna stå som självständiga adverb. Dessa kommer 
kategoriseras (§ 3.1.2) och deras relativa ordning kommer att argumenteras för (§ 3.1.3). 
Därefter sammanfattas resultatet (§ 3.1.4) innan analysen av de fastställda positioner-
nas särdrag tar vid (§ 3.2).

3.1.1 Ogiltiga element
Partiklar i Wackernagels position (§ 1.1) tilldelas sin plats på satsnivå efter verbets bild-
ning och går därför bort (§ 3.1.1.1–§ 3.1.1.2). Även nominalprefix och förleder i samman-
satta stammar går bort, då dessa fått sin position före verbets bildning (§ 3.1.1.3–§ 3.1.1.4).

3.1.1.1 Diskurspartiklar

Diskurspartiklar har sin plats på Wackernagels position och för gotiskans del betyder 
det, att de kan uppträda efter det första till verbet tillhörande framförställda elementet, 
varmed de klyver de enheter ett verb består av. De diskurspartiklar som i gotiskan 
tycks ha förekommit enklitiskt på Wackernagels position är -uh, (-)þan, -u, (-)nu, (-)þau 
och -ba (Streitberg 1920:161; Ferraresi 2005:175). Dessa är därför inte relevanta för denna 
undersökning och kommer att bortses ifrån.

3.1.1.2 Pronomen

Det finns ett säkert gotiskt belägg på ett enklitiskt pronomen och det är det indefinita 
-ƕa (19). Just detta ser inte ut att ha någon direkt motsvarighet i andra indoeuropeiska 
språk. Däremot är per son liga enklitiska pro nomen för första och andra person belagda 
och den gotiska konstruktionen vid prefigerat verb har en direkt mot sva rig het i till 
exempel äldre litau is ka (20a). Fornhögtyskans vittnesbörd om klitiska pronomen sam-
manfattas av Axel (2007:260) med, att det inte finns några belägg för ett utvecklat para-
digm av svaga eller klitiska former, men att det är mycket troligt att pronomen kunde 
uppträda klitiskt under vissa fonologiskt betingade omständigheter. Med få undantag 
var dessa enklitiska (21) och de tycks – liksom verkar ha varit fallet i äldre litauiska 
(20b) – ha varit syntaktiskt begränsade till Wackernagels position. Märk att hakparan-
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teserna i analysen av (20b) och (21) anger eliderade slutvokaler (för fornhögtyska enligt 
Braune & Reiffenstein 2004:260–263).

(19) frahïnagauƕaseƕi  (Mark 8:23) 
frah ina gauƕaseƕi 
frah     ina    ga=u=ƕa-sēƕ-i 
frågade\sg[3]  honom[acc] ga=q=något.ns-såg\sbjv-sbjv.3sg 
’(han) frågade honom, om han ga-såge något’

(20) Litauiska (Zinke vičius 1996:126) 
a. išmitráuk          b. leiskitėm eiti 
  iš=mi-tráuk           leis-k-itė=m[i]   ei-ti 
  ur=mig.ns-draga[imp.2sg]      låta-imp-2pl=mig.ns gå-inf 
  ’drag ut mig’          ’låten mig gå’

(21) Fornhögtyska (Axel 2007:257) 
a. horter    b. willuh   c. quidihíu      d. niuuizuuuir 
  hort[-a]=er    will-u=[i]h   quid[-u]=ih=í-u   ni-uuiz-u[n]=uuir 
  hörde=han    vill-1sg=jag   säger=jag=er-dat   neg-vet-1pl=vi 
  ’han hörde’    ’jag vill’    ’jag säger er’    ’vi vet ej’

Det tycks inte finnas några övertygande argument för att det i gotiskan skulle ha fun-
nits en fast position avsedd för pronomen mellan prefix och verbets stam. Ett rimligare 
antagande är, att dessa haft sin plats någonstans efter interrogativpartikeln -u (19) i 
Wackernagels position.

3.1.1.3 Nominalprefixet un- 

Ett element, som lämnats utan kommentarer i den för detta arbete genomgångna tidi-
gare forskningen (§ 1.2), är nominalprefixet un-, som i gotiskan ser ut att förekomma 
framför verb. I fallet unsweran ’oära (= göra oärad)’ (22) kan det förklaras som ett fakti-
tivt verb avlett från adjektivet unswers ’oärad’. I de förhållandevis svårtolkade satserna 
ur Rom 11:33 (23) – märk inkongruensen mellan unusspilloda och stauos – kan positio-
nen hos un- förklaras med, att det prefigerats till preteritumparticip, som är nominala 
former, av redan prefigerade verb på us- respektive bi-.
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(22) jahjusunsweraiþ|mik  (Joh 8:49) 
jah jus unsweraiþ mik 
jah    jus     un-swēr-áiþ  mik 
och.cnj ni[nom.pl]  o-ärar-2pl  mig[acc] 
’och ni skymfar mig’

(23) Car ƕaiwa unusspilloda sind stauos is jah unbilaistidai wigos is! (Rom 11:33) 
ƕáiwa  un-us-spill-ōd-a       sind  stau-ōs     is  
hur   o-us-förkunna-pp-f.st.nom.sg är-3pl dom-f.nom.pl  hans 
jah   un-bi-láist-id-ái      wig-ōs    is! 
och.cnj o-bi-följa-pp-m.st.nom.pl  väg-m.nom.pl  hans 
’hur o-us-förkunnade är hans domar och o-bi-följda hans vägar’ 
(’Aldrig kan någon utforska hans beslut eller spåra hans vägar’) (Bibel 2000)

Förekomsten av un- framför verb lämnas här utan vidare beaktande, även om samtliga 
förekomster skulle behöva undersökas för att egentlig verbalprefigering ska kunna ute-
slutas helt.

3.1.1.4 Skenbara kombinationer med ga- 

Ett flertal kombinationer med ga-, som vid ett inledande skede i ett försök att fastställa 
den relativa ordningen mellan de förekommande preverbala elementen komplicerar 
bilden avsevärt, visar sig vid närmare påseende vara oäkta. Dessa fall kan delas in i 
verb med denominalt överfört ga-, i vilka det nominala grundordet redan varit prefige-
rat med ga-, och verb med preverbalt ga-.

3.1.1.4 (i) Denominalt ga- 

Det finns fem belagda kombinationer med ga- där detta endast skenbart ser ut att vara det 
inre. Dessa är at-ga-, in-ga-, þairh-ga-, wiþra-ga- och ga-ga-. Samtliga listas av både Rice 
(1932:72–73) och Bucsko (2008:254–318) som kombinationer av prepositional compounds 
respektive preverbs. I det följande kommer dessa fall förklaras med att ga- hör till den 
denominala stammen och alltså inte bör betraktas som verbalprefix. 

 I.  at-ga-, in-ga-, þairh-ga-, wiþra-ga-

Kombinationen at-ga- förekommer endast i atgaraihtjan ’iordningställa’ (Tit 1:5), som 
är avlett från garaihts a. ’rättfärdig’ (Streitberg 1910:109; Lehmann 1986:281). Kombi-
nationerna in-ga- och þairh-ga- förekommer endast i ingaleikon ’förvandla’ (2 Kor 3:18) 
respektive þairhgaleikon ’tillämpa’ (1 Kor 4:6), vilka båda är avledda från galeiks a. ’lik’ 
(Streitberg 1910:82; Lehmann 1986:142). Kombinationen wiþra-ga- förekommer endast i 
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wiþragamotjan. Verbet gamotjan ’möta’ är även det denominalt. Grundordet är inte be-
lagt i det gotiska materialet, men en kognat till detta föreligger i fornengelskans gemōt 
’möte, församling’ (Lehmann 1986:145). Att gemōt tvärtom inte är avlett från verbet 
gemētan framgår av avsaknaden av i-omljud i det förra. Därmed kan det rimligen be-
tvivlas att ga- i wiþragamotjan ’wiþra-möta’ skulle vara ett verbalprefix. Med detta faller 
de nämnda kombinationerna bort i en diskussion om den relativa ordningen mellan at-, 
in-, þairh- och wiþra- å den ena sidan och ga- å den andra.

 II.  ga-ga- 

Det finns sex belagda verb, vilka börjar på ga-ga-. Dessa är gagahaftjan, gagaleikon, 
gagamainjan, gagatilon samt gagawairþjan vid sidan av gagawairþnan. De fem sista kan 
förklaras som prefigerade denominativer avledda från galeiks, gamains, gatils respektive 
gawairþi (Streitberg 1920:160). För gagahaftjan saknas belägg av ett nominalt grund-
ord, varför Pollak (1974:15–16) menar att det vore en förhastad slutsats, att även för 
gagahaftjan anta en prefigerad denominativ. Teoretiskt skulle därför gagahaftjan kunna 
vara ett fall, där ett verbalprefix föregås av ett annat verbalprefix, men det förefaller 
ändå inte vara det mest troliga. En indoeuropeisk parallell till denna skenbara prefix-
fördubbling föreligger i litauiskans papãsakoti ’pa-berätta’. Detta är ett med pa- prefige-
rat pãsakoti ’berätta’, som i sin tur är en avledning från pãsaka f. ’berättelse’ (Skardžius 
1996:506). Att det rotnärmsta pa- inte är ett verbalprefix framgår också av att reflexiven 
är pasipãsakoti ’berätta ohämmat, öppna upp sig’ (24) och inte *papasisakoja.

(24) Litauiska 
jis man viską pasipasakoja 
jìs  mán   vìsk-ą   pa-si-pãsako-ja 
han  mig[dat] all-acc.sg pa-refl-berätta-prs.3sg 
’han berättar (ohämmat) allt för mig’

Den enda förekomsten av ga-ga- till ett verb, som saknar belägg för ett nominalt prefi-
gerat grundord och inte heller antas vara ett skrivfel, ses här med hänsyn till det före-
gående inte som ett övertygande fall av två samtidigt förekommande verbala ga-prefix.

3.1.1.4 (ii) Preverbalt ga- 

Det finns tre belagda elementkombinationer, i vilka ga- ser ut att vara det yttre sam-
tidigt som det rimligen också måste betraktas som ett verbalprefix. Dessa är ga-miþ-, 
ga-swi- och ga-fulla. I det följande kommer det argumenteras för att det förstnämnda är 
en oregelbundenhet och att det i de två senare handlar om endast ett verbalprefix.
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 I.  ga-miþ- 

En synnerligen problematisk prefix- och partikelkombination, på vilken förekomsten 
av kombinationen av ga-miþ- åberopas (Bucsko 2008:298), påträffas i Andra Korinthier-
brevet 8:18, som med smärre skillnader sinsemellan föreligger i handskrifterna A och 
B (25). Gällande miþ- se § 3.2.1. Partikeln þan i följande exempel markerar att det som 
följer är en bakgrundskommentar eller ett parantetiskt inskott (Ferraresi 2005:165–166) 
och hakparanteserna i denna huvudsats i A indikerar en strykning av Streitberg, vil-
ken med hänsyn till B och föregående resonemang om ga-ga- framstår som rimlig. 

(25)  a gahþanmiþ[ga]sandidedum imma broþar (2 Kor 8:18) 
 B gaþþanmiþsandidedum imma broþar 
 a ga=h=þan-miþ-[ga-]sandi-dēdum     imma    broþar 
 B ga=þ=þan-miþ-sandi-dēdum       imma    broþar 
 ga=och.dm=då.dm-com-[a ga-]sände-1pl  honom[dat] broder[acc] 
 ’och vi ga-sände (den) broder tillsammans med honom’

Detta ser ut att vara den enda förekomsten av fyra element framförställda ett verb 
(Streitberg 1920:161). Här kan det vara frestande att fråga sig, om det inte föreligger 
någon typ av avskrivningsfel, som att jah þan miþga- misstagits för gahþanmiþ[ga]-, 
varmed det andra och på sin förväntade position rotnärmsta ga- har måst strykas, men 
med ett sådant antagande skulle man förstås också ge sig ut på filologisk gungfly. Det 
är också tveksamt om jah skulle kunna uppträda här istället för -uh, då den omnämnda 
brodern i 2 Kor 8:18 är ett nytt inslag i berättelsen och funktionen hos -uh är att föra in 
nya element i diskursen (Ferraresi 2005:159). Det framstår på rak arm inte heller som 
grafematiskt självklart hur 〈j〉 och 〈g〉 skulle kunna ha föranlett sammanblandning. 
Själva förekomsten av ett andra ga- i handskrift A visar dock att det var närmast roten 
som skrivaren uppfattade att det naturligt hörde hemma och att denna invecklade kon-
struktion har föranlett en viss förvirring.

Även om detta fall motsäger den här föreslagna mallen, kan det rimligen ses som 
ett enskilt undantag, i vilket en mycket sällsynt konstruktion har gett upphov till osä-
kerhet hos skrivaren, trots att denne får förmodas ha varit modersmålstalare. Inte lik-
värdigt, men ändå jämförbart, är de olika formerna av personliga pronomen i lokativ 
pluralis i litauiskan, vilka i de äldsta texterna är mycket sällsynta. Den moderna for-
men mumysè ’i oss’ förekommer inte, däremot mūsuje ’i oss’ med en lokativ singularän-
delse från u-stammarna och mūsuose ’i oss’ med en lokativ pluraländelse från a- och 
u-stammarna (Zinke vičius 1996:126). Förekomsten av oregelbundenheter borde med an-
dra ord inte ses som oväntade i sällsynta former eller konstruktioner.
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 II.  ga-swi- 

Även om Bucsko (2008) på ett flertal ställen, men utan att motivera varför, listar ga-swi- i 
verbet gaswikunþjan ’tillkännage, kungöra (= göra uppenbar)’ som en kombination av 
två preverb, förefaller det vara ett genomskinligt fall av ett faktitivt verb avlett från 
adjektivet swikunþs ’uppenbar, klart framträdande’. Vid ett tillfälle sätter han swi- inom 
parantes (Bucsko 2008:202), vilket får antas indikera en viss osäkerhet.

Då swi- i swikunþs enligt uppgift i Lehmann (1986:223, 336) är en förled som kom-
mer av adjektivet swes ’egen’, är det i detta läge inte påkallat att närmare utreda om 
det istället skulle kunna handla om ett klitiskt possessivt pronomen besläktat med PIE 
*suos, skt. svá- ’sin’ (Beekes 2011:235). Denna fråga kommer därmed att förbigås. Oavsett 
om det är en sammansättningsförled, varmed det hör till verbets stam, eller ett klitiskt 
pronomen hemmahörande i Wackernagels position, så faller det utanför den verbala 
ordbildningsmallen som här föreslås.

 III.  ga-fulla- 

Tre verb med förleden fulla- är belagda. Dessa är fullafahjan ’behaga fullt, tillfredställa’, 
fullafraþjan ’vara vid fullt förstånd, vara sansad’ och fullaweisjan ’övertala, övertyga’. 
Den senare förekommer även som gafullaweisjan ’(?)bevittna’ (26).

(26) biþosgafullawei|sidonsïnunswaihtins  (Luk 1:1) 
bi þos gafullaweisidons in uns waihtins 
bi þōs    ga-fulla-weisi-d-ōns      in uns  waíht-ins 
om de.f.ack.pl  ga-full-göra_vis-pp-wk.f.ack.pl  i oss.dat ting-f.ack.pl 
’om de bland oss fullt bevittnade ting’ 
(’av de stora händelser som ägt rum ibland oss’) (Bibel 2000)

Om fulla-, afar-, hindar-, miþ- och wiþra- skriver Bucsko (2008:95) att de skulle vara ”ar-
guably the only true Gothic preverbs not to be associated with an idiomatic compound 
verb” och han härleder fulla- från adjektivet fulla [sic] ’full’. Motiveringen för att räkna 
fulla- som ett preverb skall vara vittnesbörd från andra germanska språk, vartill Bucsko 
(2008:189) ger det engelska exemplet fulfill och han listar därmed både fulla- och kom-
binationen ga-fulla- som preverb i sin undersökning. I motsats därtill avfärdar han det 
formellt jämförbara ubil- i ubilwaurdjan ’tala illa om’ som preverb, delvis med anledning 
av att ubilwaurdjan är denominativt och inte idiomatiskt (Bucsko 2008:90).

Verbet fullaweisjan är dock rimligen avlett från adjektivet fullaweis ’mogen, full-
vuxen (eg. fullvis)’ och kan därmed på samma grunder som ubilwaurdjan avskrivas 
(Lehmann 1986:130–131). I och med det faller även gafullaweisjan som ett fall av ga- följt 
av ett annat möjligt verbalprefix ur diskussionen.
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3.1.2 Giltiga element
De kvarvarande av de tidigare antagna elementen kan delas in i partikeladverbial 
(§ 3.1.2.1) och verbalprefix (§ 3.1.2.3). Något som inte närmare beaktats i tidigare under-
sökningar i det här sammanhanget är negationspartikeln ni, som här kommer föreslås 
ha en bestämd position framför verbet (§ 3.1.2.2).

3.1.2.1 Partikeladverbial

Med stöd av Ryder (1951), vars resultat sammanfattats under § 1.2.1.2, kommer inn och ut 
här att definieras som partikeladverbial, motsvarande svenskans in(-) i insätta ~ sätta in,  
upp(-) i uppsöka ~ söka upp och så vidare (Teleman & Hellberg & Andersson 1999:527–
528). När de står framför verbet, som i innattauhun ’de at-ledde in’ (Luk 2:27), bildar de 
en lös sammansättning. När de står separerat från verbet, antingen direkt efter, som i 
attauh inn ’han at-ledde in’ (Joh 18:16), eller åtskilda av pronomen eller möjligen adverb 
(Ryder 1951), föreligger en partikelförbindelse. Oavsett position bildar de en syntaktisk 
enhet med verbet. Negationspartikeln ni förekommer aldrig framför inn eller ut och se-
parationen av partikeladverbial och verb är regelbunden, i det att separation förekom-
mer i huvudsatser om verbet har ytterligare ett element knutet till sig mellan partike-
ladverbial och stam. Ett undantag till den regeln är att miþ-, som i miþinngalaiþ ’(han) 
gick in tillsammans med’ (Joh 18:15), tycks blockera separationen (§ 1.2.1.2).

3.1.2.2 Negationspartikeln ni 

Negationen ni ser vid första anblick ut att ha kunnat uppträda på Wackernagels posi-
tion, men i (27) framgår det att ni inte klyver afqiþiþ och att det därmed inte stämmer. 
Den har inte kunnat stå före partikeladverbialet inn (28), varmed det med viss reserva-
tion är rimligt att anta att det även gällt före ut. Märk att (28) i enlighet med Ryder (1951) 
avviker från Streitbergs särskrivna inn ni atgaggiþ. 

(27) saei|niafqiþiþallammaaiginasei|namma  (Luk 14:33) 
saei ni afqiþiþ allamma aigina seinamma 
sa=ei   ni   af-qiþ-iþ   all-amma  áigin-a     sein-amma 
den=rel neg af-säger-3sg all-n.dat.sg egendom-n.dat.sg sin-n.dat.sg 
’den som inte avstår hela sin egendom’

(28) saeiïnn|niatgaggiþþairhdaurïngarda |̄lambe  (Joh 10:1) 
saei innniatgaggiþ þairh daur in gardan lambe 
sa=ei   inn-ni-at-gagg-iþ   þaírh   daúr    in gard-an   lamb-ē 
den=rel in-neg-at-går-3sg  genom dörr[acc] i fålla-acc  lamm-gen.pl 
’den som inte går in i fårfållan genom dörren’
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Med tanke på negationens plats i (28) och ljudassimilationen i former som nist och 
nissijai (29), är det rimligt att fråga sig, om den i fall liknande (27) egentligen utgör ett 
till verbet bundet morfem. Den skulle i så fall vara jämförbar med den litauiska nega-
tionspartikeln ne-, som i neválgo ’äter inte’ (Mathiassen 1996:171). Om så är fallet, vore 
sammanskrivningen niafqiþiþ lämpligare.

(29) a. nịṣṭ ̣     (ur Luk 20:38)  b. nis|sijai  (Luk 20:16) 
  nist            nissijai 
  n-ist (← ni ist)         ni-s-sij-ai (← ni-h-sij-ai) 
  neg-är.3sg          neg-och.dm-vara-opt.3sg 
  ’är inte’           ’Nej, det får aldrig ske!’ (Bibel 2000)

I motsats till Ryders antagande om vad han kallar tmetisk separation (klyvning av 
sammansatta element) (§ 1.2.1.2) skulle förekomsten av ni i miþniqam ’(han) kom inte 
tillsammans med’ (30) därmed också förklaras av dess position i en verbal ordbild-
ningsmall. Det finns dock en enskild förekomst av ni miþmatjan ’inte äta med’ som 
skulle kunna tala emot det antagandet (31).

(30) jahþateimiþniqam|siponjamseinaimisïnþataskip  (Joh 6:22) 
jah þatei miþniqam siponjam seinaim I[esu]s in þata skip 
jah    þatei  miþ-ni-qam     sipōn-jam   sein-aim 
och.cnj att   com-neg-kom\sg[3]  lärjunge-dat.pl sin-dat.pl 
Iēsus    in  þ-ata   skip 
Jesus.nom  i  det-ack  båt[ack] 
’och att Jesus inte kom tillsammans med sina lärjungar i båten’

(31)  a iþ nu gamelida izwis ni blandan, ... þamma swaleikamma ni miþmatjan (1 Kor 5:11) 
iþ  nu  ga-mēli-da  izwis  ni  bland-an, ... 
men nu  ga-skrev-1sg er.dat neg blanda-inf, ... 
þ-amma  swaleik-amma  ni  miþ-mat-jan 
den-dat  sådan-dat   neg com-äta-inf 
’men nu skrev jag er att inte blanda er, ... (och) inte äta med en sådan’

Skillnaden mellan miþniqam i (30) och ni miþmatjan i (31) är att den förra förekommer 
i en deklarativ sats (Noreen 1904:107) och den senare i vad som måste ses som en pro-
hibitiv sats (Noreen 1904:115) utan finit verb. Denna konstruktion påträffas också i (32), 
som även den innehåller en prefigerad infinitiv (men det är inte helt uppenbart varför 
’make’ i detta fall står i ackusativ).
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(32) a jah aban qen ni fraletan (1 Kor 7:11) 
jah   ab-an    qēn     ni  fra-lēt-an 
och.cnj make-ack.sg hustru[ack.sg] neg fra-låta-inf 
’och en man får inte skilja sig från sin hustru’ (Bibel 2000)

En prohibitiv sats utan finit verb kan framstå som besynnerlig, men den har en svensk 
talspråklig motsvarighet i till exempel ’inte springa!’, förslagsvis sagt som en uppma-
ning till överenergiska telningar. Utifrån detta föreslås tillsvidare att ni i (31) och (32) 
fungerar som en prohibitiv och troligtvis tryckstark partikel funktionellt jämförbar 
med मा mā i sanskrit (Speijer 1998:318). Detta prohibitiva ni skiljer sig därmed från det 
predikatsnegerande ni- och med anledning av detta föreslås det gotiska verbet ha haft 
en fast position för den senare efter partikeladverbialen inn och ut.

3.1.2.3 Verbalprefix

Utöver partikeladverbialen inn/ut och negationspartikeln ni förekommer de tjugotre 
preverbala elementen i (33), som i det följande kommer att fördelas på tre olika positio-
ner (§ 3.1.3).

(33)   af-    at-    fair-   ga-   twis-   unþa- 
 afar-   bi-    faur-   hindar-  þairh-  us- (uz-, ur-)  
 ana-   dis-   faura-  in-    uf-    wiþra- 
 and-   du-   fra-   miþ-   ufar-

Uteslutna från (33) är fram-, tuz- och missa-. Förleden fram- i framaþjan ’alienera’ går 
bort då det är avlett från framaþeis a. ’främmande’ (Lehmann 1986:124). Sammalunda 
går tuz- i tuzwerjan ’tvivla’ bort då det rimligen är avlett från ett obelagt *tuzwers a., 
jämförbart med fornhögtyskans zurwāri ’misstänksam’ (Lehmann 1986:359–350). Även 
missa- i missataujan ’överträda, bryta mot lagen’ räknas här bort, då det ser ut att vara 
en adjektivisk förled motsvarande urgermanskans *missaz a. ’abwechselnd’ (Heider-
manns 1993:413) i en sammansatt stam och alltså är jämförbar med fullafahjan eller 
ubilwaurdjan. 

3.1.3 Elementens relativa ordning
Stryks de ogiltiga kombinationerna i (18) kvarstår femton (34).

(34)   ana-in-  faur-bi-   inn-ga-   miþ-fra-   miþ-inn-ga- 
 du-at-   faura-ga-  inn-uf-   miþ-ga-   miþ-us- 
 du-ga-  inn-at-   miþ-ana-  miþ-in-   ut-us-
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Utifrån (34) och med hänsyn till förekomsten av ni- går det att med större säkerhet fast-
ställa den relativa ordningen mellan några av elementen (Tabell 2).

Tabell 2 Relativ ordning av element utifrån (34) och distributionen av ni-

P5 P4 P3 P2 P1

miþ- inn- ni- ana- 

du-

faur- at- 

bi-

ga- 

in-

Utifrån resultatet i Tabell 2 kan man med stöd av tidigare forskning anta hemvisten 
hos ett flertal andra element, som inte lika säkert kan tillskrivas position utifrån belagd 
relativ ordning. Partikeladverbialet ut- kan utan bekymmer föras till P4 (Ryder 1951; 
Takahaši 1985:778–779). Då af-, uf- och ufar- tillsammans med ana- rör ett Supra-Infra-
förhållande (Takahaši 1985:781) bör samtliga föras till P2, eftersom de av semantiska 
skäl inte kan förekomma samtidigt. F kan i sitt förhållande till G inte vara över och 
under, ha både en areal och punktuell beröring, eller vara på och av, eller befinna på 
översidan och undersidan samtidigt. Det samma gäller förhållandet mellan afar- och 
faur-, varmed det även vore rimligt att föra faura- (belagt framför ga-) och hindar- till 
P2 (Takahaši 1985:786–788). Utifrån ga- kan man inledningsvis också arbeta utifrån att 
exklusiva verbalprefix (ga-, dis-, fair-, fra-, twis-) rimligen borde höra  hemma i P1.

Tabell 3 Postulerad ordning av element utifrån Tabell 2 och tidigare forskning

P5 P4 P3 P2 P1

miþ- inn- 

ut-

ni- af- 

afar- 

ana- 

du- 

faur-

faura- 

hindar- 

uf- 

ufar-

at- 

bi- 

dis- 

fair-

fra- 

ga- 

in- 

twis-

Utelämnat från Tabell 3 är and-, þairh-, unþa-, us- (uz-, ur-) och wiþra-, vars positioner i 
detta skede inte är lika lätta att ge förslag till. Man kan tänka sig att us- skulle kunna 
höra hemma tillsammans med in- under P1, men här skall påminnas om att in- som 
verbalprefix enligt Takahaši (1985:777–778) inte betecknar ett rumsligt förhållande. Det 
är tänkbart att in-/us- utgör ett ursprungligt semantiskt par i P1, oavsett deras funk-
tioner, eller att de står i skilda positioner utifrån sin funktion. Att märka i Tabell 3 är 
antalet kognater i P1 till tyska primära prefix och i P2 till tyska sekundära prefix. För 
att komma vidare och se om de positioner som antagits i Tabell 3 är hållbara, måste 
dock de enskilda elementens funktioner bestämmas närmare.
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3.1.4 Sammanfattning
Det tycks i gotiskan förekomma tjugosex olika preverbala element hemmahörande på 
fasta positioner framför verbet och det finns fog för antagandet att positionerna är fem 
till antalet, här kallade P5–P1 från det yttersta ”vänstra” till det innersta ”högra”. For-
mellt ser elementen ut att kunna delas in i partikeladverbial (P4), negationspartikel (P3) 
och tre olika grupper av prefix, en mindre (P5) och två större (P2–P1). Positionerna för 
flera element har i detta skede ännu inte föreslagits, men det kan noteras att kognater 
till tyska sekundära prefix huvudsakligen tycks uppträda i P2 och kognater till tyska 
primära prefix huvudsakligen i P1.

3.2 Positionernas funktioner
Då gotiska verb kan ta element från flera positioner samtidigt, borde de eftersökta och 
till positionerna hörande särdragen inte vara semantiskt inkompatibla. Även om man 
skulle kunna tänka sig att element på olika positioner delvis skulle kunna slå ut var-
andra, är det rimligt att inledningsvis anta att de bär på kombinerbara särdrag. Det är 
möjligt att gotiska verb haft en övre gräns för antalet framförställda element, men den 
frågan kommer i det följande inte beröras vidare. Den föreslagna mallen i Tabell 3 är en 
vägledning för fortsatta undersökningar och skall inte ses som bindande.

3.2.1 Medfölje (P5)
Totalt 39 förekomster av 31 verb på miþ- har excerperats. När samma avsnitt påträffats i 
både A och B har det räknats som en förekomst. Som framgår av Tabell 4 tar dessa verb 
i typfallet ett animat komplement i dativ (25, 30, 31), otvivelaktigt från den med dativ 
sammansmultna instrumentalen, varom jämför med sanskrit सह राम ेण saha Rāmeṇa 
’med Rama’, litauiska sù manimì ’med mig’. I sjutton fall har detta komplement varit ett 
ensamt pronomen. Inte sällan är dock komplementet underförstått, i det att det framgår 
av den närmast föregående texten.

Tabell 4 Komplementets uppträdande hos verb på miþ-

komplement animat inanimat

enkel dativ 23 3

miþ + dativ 2 —

underförstått 9 2

Med en försiktig reservation för en något svårtolkad förekomst i Skeir 5:2, uttrycker 
miþ- i samtliga funna fall ett uppträdande i förening med någon eller något. I ett fall (35) 
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framgår denna betydelse utan komplement (i Tabell 4 räknat som underförstått kom-
plement), då det sker genom ett passivt preteritumparticip i kongruens med subjektet. 

(35) B in þammei jah jus miþgatimridai sijuþ (Ef 2:22) 
in þa-mm=ei   jah  jus    miþ-ga-timri-d-ai      sij-uþ 
i  den-m.dat=rel och.cnj ni[nom.pl] com-ga-bygga-pp-st.m.nom.pl är-2pl 
’och i den som ni är samman-ga-byggda’ 
(’genom honom fogas också ni samman’) (Bibel 2000)

Det ser inte ut att föreligga något krav på animacitetskongruens mellan medföljd och 
medföljare och detta preverbala miþ- tillskrivs här med stöd av föregående en komitativ 
betydelse (Noreen 1904:208). Då endast miþ- i detta skede kan knytas till P5, föreslås 
funktionen för denna position vara att markera medfölje. Skulle något annat element 
av semantiska skäl emellertid på ett övertygande sätt kunna knytas till P5, måste po-
sitionens funktion givetvis revideras till en för båda elementen gemensam egenskap.

3.2.2 Centrum-periferi-orientering (P4)
Betydelsen av partikeladverbialen inn och ut definieras av Takahaši (1985:778–779) som 
’Annäherung an Intra’ respektive ’Annäherung an Extra’. Dessa är jämförbara med mot-
svarande svenska kognata perspektiva adverb, om vilka Svenska Akademiens gramma-
tik uppger följande:

De perspektiva [...] anger riktning och befintlighet uppfattade med det perspektiv som 
talarens placering innebär eller från en annan utsiktspunkt som är given i textsamman-
hanget. (Teleman & Hellberg & Andersson 1999:672)

[om in-ut-orientering] Denna orientering anger riktning i förhållande till ett mer eller 
mindre slutet utrymme (inhägnat eller försett med tak och väggar): in i huset, ut ur huset. 
I vidgad betydelse anger in riktning mot ett centrum och ut riktning mot en periferi: in 
till Stortorget, ut till förorten. Vad som är centrum och periferi är i stor utsträckning kon-
ventionellt bestämt, men i många fall har talaren valmöjlighet, vilket kan ses som ett val 
av perspektiv: in mot trottoaren, ut mot trottoaren. (Teleman & Hellberg & Andersson 
1999:676)

Istället för att definiera dessa element som angivande talarens eller något annats av 
kontexten framgående perspektiv, vill här menas att de i enlighet med det teoretiska 
ramverk som här utgås ifrån kan sägas ange orientering hos F och andra roller som 
upplevare, men inte hos A eller G. Att de inte har någon relation till A eller G framgår 
av (36–37), och med stöd av detta tillskrivs tentativt P4 uppgiften att ange centrum-
periferi-orientering.
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(36) Svenska 
a. F   V   [−L]       b. F   V   [−L] [+L]  G 
  Han gick  in.         Han gick  in  i   huset. 
  Han gick  ut.         Han gick  ut  ur   huset.

(37) a. attauhïnnpai|tru (Joh 18:16)  b. uswaur|punïmmaut (Joh 9:34) 
  attauh inn Paitru         uswaurpun imma ut 
  at-tauh    inn Paitr-u(F)     us-waurp-un  imma (F)   ut 
  at-ledde\sg[3] in[−L] Petrus-ack(F)   us-kastade-3pl honom[dat](F) ut[−L] 
  ’(han(A)) ledde in[−L] Petrus(F)’     ’(de(A)) us-kastade ut[−L] honom(F)’

3.2.3 Polaritet (P3)
I P3 ser endast negationspartikeln ni- ’inte’ ut att uppträda. Positionens särdrag föreslås 
därför vara polaritet.

3.2.4 F/G-förhållande samt F-orientering (P2)
Gällande P2 kommer här endast tre exempel med ana- och us- hämtade ur den tidigare 
forskningen (§ 1.2.1) kommenteras. Följaktligen kan inte heller några säkrare slutsatser 
dras, utan diskussionen är endast avsedd att ge en antydan om vilka variabler av SCS 
som element i P2 möjligen kan bära.

3.2.4.1  ana- 

Som framgick i § 1.2.1.4, finns ingen anledning att anta vare sig en betydelse ’ner’, ’på’ 
eller en från dessa skild transitiverande funktion hos ana- (West 1982:142, 154). Takahaši 
(1985:782) tillskriver både prepositionen ana och prefixet ana- betydelserna ’närmande 
av en yta (undantaget undersidan)’, för vilket prepositionen tar en rektion i ackusativ, 
och ’överensstämmande med en yta (undantaget undersidan)’, för vilket prepositionen 
tar en rektion i dativ. Men, som också påpekades i § 1.2.1.4, är det knappast troligt att 
vare sig preposition eller verbalprefix skulle bära upp betydelsen ’överensstämmande 
med’ eller ’närmande av’, utan detta sker troligare genom kasus. Gotiskans dativ har 
slukat en äldre lokativ och bär i sitt lokativiska bruk [+L, −→+], alltså ’överensstäm-
mande med G’. De indoeuropeiska språkens ackusativ har sannolikt slukat en äldre 
allativ, av vilken det endast finns enstaka spår kvar (Ringe 2006:23–24), och bär – med 
ett antagande i motsats till Maylors (§ 2.2) – i sitt allativiska bruk [+L, +→+], alltså 
’närmande av G’ (se även § 3.2.5.4). Kvarstående betydelse hos ana- skulle därmed bli 
’tillstånd i förhållande till en yta (undantaget undersidan)’, alltså med LTM-notation 
närmast [+L, →+] och saknande variabeln [±→], varför den senare i (38–39) sätts inom 
parantes.
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I (38) återges en analys av det tidigare exemplet (1). Att det rör sig om ett närmande  
av F mot G [+→] framgår av verbet, eftersom den som från stående läge böjer på knäna 
med nödvändighet närmar sig (allativ) den här underförstådda [?0L] ytan, som utgör 
G – i detta fall marken.

(38) ïk|niïmwairþsanahneiwandsand|bindanskaudaraipskoheïs (Mark 1:7) 
ik ni im wairþs anahneiwands andbindan skaudaraip skohe is 
ik(F)    ni  im   wairþ-s    ana-hneiw-and-s 
jag.nom(F)  neg är.1sg värd-nom.sg  [?0L, (+)→+]-niga-presp-nom.sg  
and-bind-an   skáuda-ráip    skoh-ē   is 
and-binda-inf  läder-rem.ack.sg  sko-gen.pl  hans 
’jag(F) är inte värdig att böja mig för att knyta upp hans skoremmar’

Även den transitiverande funktionen hos ana- i anaaukan (3), upprepat i (39), kan för-
klaras av betydelsen ’tillstånd i förhållande till en yta (undantaget undersidan)’, efter-
som den förutsätter ytan G (i det här fallet ana wahstu ’på kroppslängden, på ytan av 
gestalten’) och F (i det här fallet aleina aina ’en aln [av ytterligare kroppslängd]’) i för-
hållande till denna yta. Prefixet signalerar därmed att dessa två argument är relevanta 
i sammanhanget, varmed verbet kan bli transitivt om subjektet är en agent (39).

(39) ïþƕasïzwaramaurnandsmagana|aukananawahstuseinanaalei|naaina 
iþ ƕas izwara maurnands mag anaaukan ana wahstu seinana aleina aina (Matt 6:27) 
iþ   ƕa-s(A)   izwar-a  maurn-and-s   mag  
men.dm vem-nom(A)  er-gen.pl oroa-presp-nom  förmår\sg[3] 
ana-áuk-an     ana wahst-u(G)   sein-ana  alein-a(F)  áin-a 
[?−L, (+)→+]-öka-inf  på  längd-m.ack(G)  sin-m.ack aln-f.ack en-f.ack(F) 
’men vem(A) av er förmår (genom) oroande öka sin längd(G) med en aln(F)?’

Nu kvarstår frågan om värdet på variabeln [±L] hos ana-. Med endast två exempel går 
det av förklarliga skäl inte att avgöra, men det är tänkbart att prefixet antingen fram-
häver F [−L], vilket i (38) är ik ’jag’ och i (39) är aleina aina ’en aln’, eller att det saknar 
denna variabel helt och enbart uppbär sitt lexikaliska innehåll ’tillstånd (hos F) i för-
hållande till en yta (G) (undantaget undersidan)’ samt [→+], vilket här skulle innebära 
någon typ av positiv orientering mot det lexikaliska innehållet.

3.2.4.2  us- 

Även om us- inte kan antas höra till P2 med lika stor säkerhet som ana- (§ 3.1.3), kan 
man på grund av det tydliga lexikaliska innehållet misstänka att det är här det skulle 
kunna höra hemma. Takahaši (1985:779) tillskriver både prepositionen us, som tar en 
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rektion i dativ, och verbalprefixet us- betydelsen ’fjärmande från det inre’. Att rektionen 
till us står i dativ kommer av att indoeuropeiskans ablativ delvis uppgått i den ger-
manska dativen, som i sitt ablativiska bruk uppbär [+L, +→−]. I (40), som är en upprep-
ning av (5), är F en instrumental dativ, då objektet till verb betydande ’kasta’ i de ger-
manska fornspråken ofta har setts som ett instrument, som till exempel i fornsvenskans 
kasta steini (Wessén 1992:17).

(40) uswaurpunïmmautusþamma|weinagarda (Mark 12:8) 
uswaurpun imma ut us þamma weinagarda 
us-waúrp-un      imma(F)    ut us  þa-mma   weina-gard-a(G) 
[?−L, (+)→−]-kastade-3pl  honom[dat]  ut ur  art.def-dat.sg vin-gård-dat.sg 
’de kastade ut honom ur vingården’

Som framgår av (40) utgörs objektet av F, varmed det vid en första anblick ser ut som 
om us- uppbär [−L]. Det vore dock inte rimligt med tanke på att us som preposition 
markerar G [+L]. Att G trots prefixet us- även markeras med prepositionen us, skulle 
kunna bero på att de två, liksom fallet föreslogs vara med ana (§ 3.2.4.1) i sig själva inte 
uppbär värdet [+→] och att detta istället framgår genom kasus. Då ablativ [+L, +→−] 
ursprungligen endast haft en unik ändelse hos a-stammarna i singularis och uppgått 
i dativen, är det uppenbart att endast en enkel dativ för G i till exempel (40) skulle bli 
tvetydigt, varmed denna föreställt dubbla us-markering behövts. Att us- inte kräver ett 
explicit argument för G framgår samtidigt av (6–8) och det är därmed möjligt att us-, 
liksom föreslagits för ana-, enbart signalerar att argument för F och G är relevanta i 
sammanhanget. Det föreslås härmed som vidare arbetshypotes, att us- enbart uppbär 
det lexikaliska innehållet ’tillstånd (hos F) i förhållande till ett inre (G)’ samt [→−], 
vilket här skulle innebära någon typ av negativ orientering från det lexikaliska inne-
hållet.

3.2.4.3 Kommentar

Om förslagen framförda i § 3.2.4.1–§ 3.2.4.2 skulle visa sig vara rimliga även efter en 
undersökning av hela materialet, kan det förhålla sig så att element på P2 är avsedda 
för lexikaliskt innehåll av tillstånds- eller orienteringsförhållanden mellan F och G 
samt variabeln [→±].

3.2.5 SCS (P1)
För denna förberedande tolkning av P1 har prefixet dis- valts ut, då det är belagt i ett 
antal som för arbetets omfång varit lämpligt. Totalt 32 förekomster av 17 verb med detta 
prefix har excerperats. När samma avsnitt påträffats i både A och B har det räknats 
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som en förekomst. Vid analysen har tre grupper och en anomali framträtt. I fjorton 
fall ser dis- ut att uppbära [0L, μ↓−], i åtta fall [+L, μ↓−], i nio fall [+L, μ→+] och i ett 
fall [+L, +→+]. Ett flertal av satserna är metaforiska och saknar en typiskt konkret 
figur och det skulle kräva mer än en summarisk genomgång för att argumentera för 
analysen av dem alla. I det följande kommer det därför endast genom ett urval att ar-
gumenteras för att dis- uppbär [+L, μ→], men helt saknar uppgift om [→±], varmed en 
definition som *[0L, μ→±] vore missvisande. Den enda förekomsten av [+L, +→+] hos 
dis- i Luk 8:16 får här betraktas som en isolerad avvikelse, men då följande redogörelse 
kan förklara förekomsten av dis- i 31 av 32 fall, ses det inte som ett absolut motargu-
ment. Dels förekommer oregelbundenheter i alla naturliga språk, dels är en enhetlig 
förklaring av prefixets funktion att föredra framför flera olika.

3.2.5.1  dishnupnan 

Verbet dishnupnan förekommer endast i Luk 5:6 (41) och satsen är oproblematisk. Lik-
som ett nät expanderar åt alla håll [μ→] när det fylls av fisk, brister nätet likalunda. 
Då verbet är inkoativt utgörs F och G av samma argument, varmed prefixet skulle bära 
värdet [0L], vilket i detta fall skall tolkas som att F utgör sin egen G och inte att G är 
underförstådd. Men, då F och G1 är desamma, kommer varje rörelse eller förändring av 
F att röra sig från G1, då den nya G2, som F upptar efter förändringen, inte kan vara iden-
tisk med G1. Det är därför inte nödvändigt att anta att prefixet uppbär [→−], vilket här 
är detsamma som [↓−], som den i det här fallet annars skulle tecknas enligt LTM. Denna 
variabel sätts därför inom parantes i (41), då dess värde här är framtvingat av den in-
koativa stammen. Stavningen hnaup- i (41) för hnup- (ej angiven i Streitberg & Scardigli 
2000:105), skulle kunna tyda på en allofonisk variation hos /ŭ/ av någon anledning i 
just det här fallet. Möjligen har /ō/ i följande stavelse orsakat en sänkning av [u] till [o].

(41) natjadishnaupnodedun|ïze (Luk 5:6) 
natja dishn[a]upnodedun ize 
nat-ja(F)     dis-hnup-nō-dēdun      iz-ē 
nät-n.nom.pl(F)   [0L, μ→(−)]-slita(?)-inch-pst.3pl  de-m.gen.pl 
’deras nät(F) brast’

3.2.5.2  disniman 

Verbet disniman förekommer endast som presensparticip i 2 Kor 6:10 (42). Med stöd av 
tolkningar, som utan förbehåll hämtats ur Lehmann (1986:90, 266–267), klassar Bucsko 
(2008:124–125) det som idiomatiskt utifrån dis- ’apart, away’, niman ’take, take away; 
receive, accept’, disniman ’keep, possess’. Felet med resonemanget är dels att prefixets 
betydelser är antagna men inte fastställda, dels att tolkningen av disniman härör från 
konstruktioner på andra språk än gotiska.
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Flerriktningsrörelse [μ→] hos F i (42) motiveras av att den underförstådda agenten 
– Paulus – kan ta av allt. Allt får förmodas bestå av alla de olika delar (Fn) som alltet 
(G1) utgörs av och varje faktiskt eller tänkt tagande från detta innebär en ny rörelse från 
annat håll, då F1, F2, ... Fn inte ursprungligen kan uppta samma plats i G1. Liksom i (41) är 
konsekvensen av det detta återigen, att varje förändring av Fn i förhållande till sig självt 
(G1) nödvändigtvis blir en förändring från G1 [→−], vilket inte får förväxlas med att Fn 
rör sig mot den nya G2, i det här fallet Paulus (A). Värdet [→−] behöver därför återigen 
inte antas hos prefixet.

(42) AB swe ni waiht aihandans jah allata disnimandans (2 Kor 6:10) 
swē    ni   waíht     áih-and-ans 
såsom.cnj  neg  ting[ack.sg]  äga-presp-sv.m.nom.pl 
jah   all-ata(F)    dis-nim-and-ans 
och.cnj all-n.acc.sg(F)  [0L, μ→(−)]-taga-presp-sv.m.nom.pl 
’såsom ägande ingenting och tagande del av allt’ 
(’jag har ingenting men äger allt’) (Bibel 2000)

Presensparticipet disnimandans i 2 Kor 6:10 bör med den här framförda tolkningen ha 
varit en genomskinlig konstruktion.

3.2.5.3  disdailjan 

Verbet disdailjan har tre förekomster, två aktiva (Luk 15:12, Mark 15:24) och ett passivt 
preteritumparticip (43). Samtliga är oproblematiska och som denominativt verb inkor-
porerar det dails ’del’ som F. Detta betyder att argumentet, som står i nominativ i (43) 
men i ackusativ i de aktiva satserna, tydligt framgår vara G, varmed prefixet måste 
uppbära värdet [+L]. Liksom i (42) rör sig F nödgat från [→−] G, då F är en del av G.

(43) a disdailiþs ist Xristus? (1 Kor 1:13) 
dis-daili-þ-s         ist    Xrist-us 
[+L, μ→(−)]-del(F)-pp-st.m.nom.sg   är-3sg  kristus-nom(G) 
’Är kristus(G) delad(F)?’

3.2.5.4  dissitan 

Verbet dissitan har tre förekomster och är klassat av Bucsko (2008:125–126) som idio-
matiskt utifrån tolkningarna dis- ’apart, away’, sitan ’sit, be sitting’, dissitan ’seize’. Felet 
med resonemanget är desamma som för disniman. Om dis- i bland annat dissat skriver 
West (1982:156) att ”[o]ne indication of (original?) perfective function is the fact that it 
gives ingressive force to stative verbs”, men då det inte framgår någonstans vad West 
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egentligen avser med vare sig perfektiv eller ingressiv och den senare termen dessutom 
används synonymt med bland annat inkoativ, går det inte att närmare säga vad som 
egentligen avses. I (44) ges först ett utdrag ur Luk 5:26 – som i den gotiska texten inne-
håller verbet dissitan – i svensk, engelsk och litauisk översättning.

(44) a. Alla slogs av häpnad (Bibel 2000) 
b. they were all amazed (KJV) 
c. astonishment seized (élaben) all (of them) (Bucsko 2008:126) 
d. amazement gripped them all (West 1982:156) 
d. Visus pagavo nuostaba ’alla (ack) fångade förvåning (nom)’ (RK 1998)

På svenska kan man slås av häpnad, men man kan även liksom på engelska gripas 
av häpnad. Detta är metaforiska uttryck, då häpnad – usfilmei f. ’astonishment’ (Leh-
mann 1986:381), ’Entsetzen’ (Streitberg 1910:162) – bokstavligen varken kan slå, gripa 
eller fånga någonting. Det finns inga förmildrande omständigheter, för att som Bucsko 
projicera ett metaforiskt uttryck i sitt modersmål femtonhundra år eller mer tillbaka i 
tiden och utdöma en konstruktion påträffad i ett annat språk som idiomatisk för att de 
inte stämmer överens. Som framgår av (45), så dis-sitter häpnaden på gotiska, vilket väl 
närmast motsvarar uttryck med besitta på svenska.

(45) jahusfil|meidissatallans (Luk 5:26) 
usfilmei dissat allans 
usfilm-ei(F)     dis-sat       all-ans(G) 
häpnad-f.nom.sg(F)   [+L, μ→(+)]-satt\sg[3]  all-st.m.ack.pl 
’häpnad besatte alla’

Eftersom det är häpnaden som intar ett sittande läge är den F. Häpnaden är belägen i 
förhållande till platsen för sittandet, vilket här är alla de som just sett en lam man botas, 
varmed dessa följaktligen är Gn. Eftersom F besitter G1, G2, ... Gn rör det sig fortfarande 
om en tillståndsförändring av F i flera riktningar [μ→], oavsett om man tolkar det som 
att F fördelar sig över G1, G2, ... Gn eller om F sitter medelst besnuddande tentakler på 
G1, G2, ... Gn. Nu kvarstår frågan om varför dis- i (45) ser ut att bära [→+]. Om [→−] i 
(41–43) inte uppbärs av dis-, utan, som föreslagits, enbart framgår av kontexten, är det 
enklast att utgå ifrån att så även är fallet med [→+] i (45), snarare än att dis- i sig självt 
skulle förmedla ett antingen eller [→±]. Utifrån den teoretiska redogörelsen i § 2.2 och 
den till (12) följande kommentaren om SCS hos kasus, föreslås här och i motsats till 
Maylor, att [→+] uppbärs av ackusativen i bruket allativ, vilket är något som också 
förekommer utan preposition i sanskrit (Speijer 1998:29) och därmed inte är främmande 
för indoeuropeiska språk.
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3.2.5.5 Grundperspektiv hos dis- 

Som framgår av de minimalt analyserade satserna i (46a–b), där (46a) är densamma som 
i (45), verkar det inte troligt att framhävningen av G skulle vara relaterad till ordföljd, 
som fallet är i tyskan (§ 2.3).

(46) a. usfilmei(F) dissat allans(G) ’häpnad besatte alla’ (Luk 5:26) 
b. dissat þan allans(G) agis(F) ’fruktan besatte alla’ (Luk 7:16)

De tre värdekombinationerna [0L, μ↓−], [+L, μ↓−] och [+L, μ→+], som inledningsvis 
tycktes påträffas för dis-, har i § 3.2.5.1–§ 3.2.5.4 visats kunna begränsas till [0L, μ→] 
och [+L, μ→]. Det föreslås härmed att dessa två i sin tur kan härledas till [+L, μ→] och 
att detta är den egentliga betydelsen som verbalprefixet dis- förmedlar. När dis- ser ut 
att uppbära värdet [0L], menas här att det huvudsakligen fortfarande är [+L], men att 
G i dessa fall utgör sin egen F, till skillnad från till exempel i Die Blume (F) verwelkte, 
där F av Maylor antagits utgöra sin egen G. Det skulle alltså handla om ett prefix som 
tar perspektivet hos G, snarare än F. För att sätta detta i kontext, kan en annan typ av 
perspektiv uppmärksammas. I det austronesiska språket tagalog är passiva konstruk-
tioner utan agent eller upplevare som subjekt de klart föredragna, medan det omvända 
gäller i indoeuropeiska språk (Wallace 1982:210–211). Det finns alltså ingen anledning 
att utgå ifrån, att perspektivet hos F i alla lägen skulle föredras före det hos G (Maylor 
2002:84 not 19), lika lite som att aktiva konstruktioner med perspektivet hos agent eller 
upplevare universellt skulle föredras framför passiva.

3.2.6 Sammanfattning
I § 3.2.1-§ 3.2.5 har olika funktioner föreslagits för de i § 3.1 fem föreslagna fasta po-
sitionerna före det gotiska verbets stam. P5 markerar medfölje med miþ-. P4 markerar 
centrum-periferi-orientering med inn-/ut- hos annan roll än A och G. P3 markerar pola-
ritet med ni-. P2 har som tentativ arbetshypotes föreslagits att med lexikaliskt innehåll 
närmare bestämma förhållandet mellan F och G samt någon typ av orientering [→±] 
hos F i detta förhållande. För P1 har endast prefixet dis- undersökts och dess funktion 
har bestämts till [+L, μ→].
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Genomgången av den tidigare forskningen (§ 1.2) visade, att de gotiska prefixen i flera 
tidigare undersökningar har varit både underbeskrivna och missförstådda. Verbalpre-
figering har betraktats som en staplande och osystematisk process och i sökandet efter 
deras betydelser har ingen hänsyn tidigare tagits till prefixens relativa ordning.

I den första analysdelen (§ 3.1) fastslogs, att gotiskan har tjugosex preverbala ele-
ment, vilka formellt föreslås kunna delas in i partikeladverbial, negationspartikel och 
prefix. Fem element (fram-, fulla-, missa-, swi-, tuz-), vilka i andra undersökningar ta-
gits för preverbala, har framhållits höra till den nominala ordbildningen. De egent-
ligt preverbala elementen fördelar sig över fem fasta positioner, här från det yttersta 
”vänstra” till det innersta ”högra” kallade P5–P1. Fördelningen har kunnat ske genom 
beaktande av elementens relativa ordning i belagda elementkombinationer och med 
stöd av tidigare forskning (Ryder 1951; Takahaši 1985). Ett flertal kombinationer (at-ga-, 
in-ga-, þairh-ga-, wiþra-ga-, ga-ga-, ga-miþ-, ga-swi-, ga-fulla-), vilka tidigare tagits för 
preverbala, har avfärdats som skenbara. Från det predikatsnegerande och preverbala 
ni- har också ett syntaktiskt distinkt prohibitivt ni kunnat urskiljas (§ 3.1.2.2). De fem 
fasta positionerna utgör en föreslagen ordbildningsmall avseende de före det gotiska 
verbets stam uppträdande elementen, vilket är något som tidigare generellt saknats i 
den grammatikografiska traditionen för germanska fornspråk.

I den andra analysdelen (§ 3.2) har funktioner föreslagits för de fem positionerna 
i mallen. I P5 markerar miþ- medfölje (§ 3.2.1). I typfallet sker detta med en enkel dativ 
som komplement och det föreligger inget krav på animacitetskongruens mellan med-
följd och medföljare. I P4 markerar partikeladverbialen inn-/ut- en centrum-periferi-
orientering hos annan semantisk roll än agent (A) och grund (G) (§ 3.2.2). I P3 markeras 
negativ polaritet med ni- (§ 3.2.3). Utifrån stickprov med verb på ana- och us- föreslås 
som fortsatt arbetshypotes, att elementen i P2 saknar uppgift om tillståndsförändring, 
men med sitt lexikaliska innehåll i kombination med någon typ av orientering [→±] 
hos den semantiska rollen figur (F) närmare bestämmer förhållandet mellan F och G 
(§ 3.2.4). Detta skulle också förklara varför intransitiva verb vid prefigering i P2 kan 
transitiveras, även om argumenten är fakultativa. För P1 har endast prefixet dis- under-
sökts och dess funktion har med LTM-notation kunnat bestämmas till [+L, μ→], vilket 
innebär att den markerar ett grundperspektiv (G) och flerriktningsrörelse hos figuren 
(F), men utan uppgift om rörelsens orientering. Denna tolkning kan förklara närvaron 



48

Resultat

av dis- i 31 av sina 32 förekomster och tidigare tolkningar som ’itu’, ’isär’, ’sönder’ (Jo-
hannisson 1939:295–296), ’apart’, ’away’ (Lehmann 1986:90) kan förklaras som kontex-
tuella konsekvenser av [+L, μ→].

Att funktionen hos dis- har kunnat förklaras med hjälp av de semantiska rollerna F 
och G (§ 2.1) samt två variabler av särdraget SCS (§ 2.2), visar att en utvidgad undersök-
ning efter samma riktlinjer av övriga element här tillskrivna P1 vore löftesrik. Även för 
element tillskrivna P2 vore detta av intresse, då stickprovet antyder att denna position 
skulle kunna bära den tredje variabeln [→±] av SCS.

4.1 Diskussion
Arbetet har lett till flera reflexioner rörande det teoretiska ramverket LTM och vidare 
studier av germanska verbalprefix. Några av dessa tankegångar redovisas här var för 
sig, men det bör noteras att de alla egentligen går in i varandra.

Då gotiska verb kan ta mer än ett prefix, medan tyska verb är begränsade till ett 
(Maylor 2002:78), är det påkallat att återkoppla till Maylors förslag om utvecklingen 
av de senare, att ”[i]t is possible that in an early period of the language the values of 
the prefixes were less clearly defined than they were later to become” (2002:145). Väl 
att märka är, att de preliminära resultaten i denna undersökning antyder, att de tre 
variablerna [±L, ±→±] i det av Maylor definierade särdraget SCS ursprungligen kan ha 
varit fördelade över flera funktionellt distinkta grupper av prefix. Det skulle därmed 
för de germanska fornspråkens del kunna vara grammatikografiskt fördelaktigt, om 
[±L, ±→±] till exempel delades upp i tre särdrag, istället för att de fortsattes betraktas 
som variabler av ett. Emellertid, oavsett vilka särdrag som visar sig vara de mest för-
klaringskraftiga, måste dessa terminologiskt också kunna ansluta sig till allmän språk-
vetenskaplig konvention. Grammatiska teorier har kort hållbarhetstid och teorispecifik 
notation, likt [+L, μ→] för gotiskans dis-, är ett avsevärt läsarhinder, vilket riskerar att 
nya insikter vunna genom forskning med denna notation blir helt oanvändbara (Noo-
nan 2007:116).

Utifrån LTMs antagande, vilket här också tas för det mest intuitiva, att det är argu-
menten i en sats som är de primära och inte verbet, så är de tyska verbalprefixen också 
avhängiga argumenten. Men, eftersom gotiska prefix i P2 inte krävs för att passa med 
givna argument (§ 3.2.4.1), då dessa uppenbarligen är fakultativa, måste man beakta 
möjligheten att de fyller en funktion på en högre nivå än satsen, varom se (6) med när-
mast föregående anmärkning.

Gällande möjligheterna till elementkombinationer, behöver man räkna med, att 
vissa kombinationer inte är belagda på grund av det begränsade materialet. Men, av-
saknaden av kombinationer med dis- och partikeladverbialen inn och ut (§ 3.2.2), kan 
också ges två tänkbara semantiska anledningar. För det första blir orienteringen ’in 
mot ett centrum’ eller ’ut mot en periferi’ för F underförstådd i konstruktioner med 
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dis- (44–46, 48). För det andra är det möjligt att ett partikeladverbial, som anger oriente-
ringen hos F och därmed gör det mer specifikt och framträdande, skulle ha uppfattats 
som inkongruent med ett verbalprefix vars funktion är att ta perspektivet hos G.

På grund av undersökningens begränsade omfång har det inte kunnat fastställas, 
om något gotiskt prefix likt de tyska fungerar som allomorf till en eller flera prepositio-
ner, vilket inom LTM är en av de centrala idéerna. Av intresse vore också att undersöka 
om de i gotiskan talrika prefixen ga- och bi-, med 2516 respektive 288 förekomster (West 
1982:139), förekommer som [0L]-verb, då Maylor (2002:130) uppger att dessas kognata 
förekomster som [0L]-verb i tyskan skall vara rester av ett äldre system (§ 2.3.1). Likaså 
vore det av vikt att se om de två, som Maylor (2002:166) utgår ifrån, verkligen har varit 
synonyma, vilket är något som spontant inte låter rimligt. Knutet till detta är förslaget 
att *ga- skulle ha varit det ursprungliga SCS-prefixet i urgermanskan (Maylor 2002:146), 
men en undersökning av det skulle också kräva jämförande material utöver gotiskan.

För att finna svar till dessa frågor, skulle hela det gotiska materialet med samtliga 
förekomster av verbalprefix systematiskt behöva undersökas, för att se om de i detta 
arbete preliminära slutsatserna vore genomgående giltiga hos prefix på P2 och P1.

4.2 Slutord
Denna undersökning har avsett visa, att det finns lovande utgångspunkter för en all-
omfattande studie av de gotiska verbalprefixen. Även om ett begränsat urval kan ge 
hoppingivande resultat, så går det inte att säga, om det valda teoretiska ramverket, med 
mindre eller mer omfattande anpassningar, har en trovärdig förklaringskraft, förrän 
det testats mot hela materialet. Så länge som en modell, vilken trovärdigt förklarar 
verbalprefixen som ett system, inte presenterats, är gotiskan som språk, i de frågeställ-
ningar som berör ordbildning genom prefix eller de särdrag som denna ordbildning be-
rör, inte heller tillgänglig för jämförande typologiska studier inom språkvetenskapen.

Till föregående bör ytterligare en följd av den rådande okunskapen om de gotiska 
verbalprefixen belysas. Om partiklar i mohawk har Mithun (2007:65) framhållit, att 
bruket av dem är det tydligaste tecknet på en begåvad språkbrukare. De fyller många 
olika funktioner på olika nivåer och kan vara mycket svåra att översätta. De utelämnas 
dock ofta i skriven text och tas sällan upp inom undervisningen, då de sällan har tyd-
liga engelska motsvarigheter, trots att de med Mithuns ord ”can be the heart and soul of 
the language”. För gotiskans del gäller detta inte bara partiklarna, utan även de ymnigt 
förekommande verbalprefixen. Så länge som de senare inte är förstådda och av läsare 
antingen tolkas med gissningar eller avfärdas som ett semantiskt urvattnat kaos, är 
en del av gotiskans språkspecifika sätt att lexikalisera omvärlden (Ingo 2007:22) fortfa-
rande ett mysterium, och den del av det gotiska språkets hjärta och själ, som förmedlas 
genom dessa i de bevarade handskrifterna, är vid läsning inte möjlig att uppleva.
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