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Det mystiske V3 i Amerika-norsk 

 

Undersøkelsen min er basert på observasjonen jeg gjorde, mens jeg lyttet på Amerikanorsk-

tale i korpuset Norsk i Amerika som er laget av Tekstlaboratoriet ved UiO 

(http://www.tekstlab.uio.no/nota/NorAmDiaSyn/index.html). Jeg observerte en vaklevoren 

bruk av V2 og V3 i  ikke-subjektinisiale deklarative hovedsetninger. 

I Europa-norsk har man en fast regel på at det finitte verbalet alltid kommer på andre 

plass i hovedsetninger uansett hvilket ledd som plasseres i forfeltet (Faarlund et al. 1997:859). 

Brudd på denne syntaktiske reglen oppfattes ofte som språkfeil og finnes ikke i talen til 

gjennomsnittlige morsmålsbrukere. Imidlertid ser situasjonen ut til å være annerledes når det 

gjelder norske morsmålstalere i USA.  

Jeg vil finne ut hvorfor det forekommer tilfeller av bruk av både V2 og V3 i den 

omtalte typen hovedsetninger hos Amerikanorsk-talerne. Tatt med i betraktning den særegne 

utviklingen av det amerikansk-norske språket og de sosiale og geografiske  karakteristikkene 

av det norske språksamfunnet i USA, vil det bli fremlagt noen/TO hypoteser om hvorfor 

bruken av V3 i de aktuelle setningene forekommer. 

Den ene hypotesen går ut på ”language attrition” hos de aktuelle språkbrukerne. Den 

er presentert hos Keijzser (2010) og testet blant annet av Johannessen (to appear).  

Den andre hypotesen handler om engelskspråklig påvirkning. På lik linje med andre 

trekk  (se Haugen 1953), kunne V3 oppstått pga. språkkontakt.  

Den tredje hypotesen antar en ”incomplete acquisition” (inkomplett tilegnelse) av 

norsk hos Amerikansk-norsk-informantene. Denne hypotesen er anvendt på leddsetnings-

syntaks av Johannessen og Larsson (to appear), men jeg vil forsøke å teste den på mitt 

materiale. 

I innlegget mitt vil jeg diskutere i hvilken grad enhver av disse hypotesene kan være 

sanne.  
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Korpus: 

NorAmDiaSyn – Norsk i Amerika, Tekstlaboratoriet, ILN, Universitetet i Oslo. 
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