
Side 1 av 2 

 

SKOLEEKSAMEN 

2017/HØST 

2 sider 

 Bokmål 

 

SLAV4101 – Oversettelse til og fra russisk eller et annet slavisk språk 

(bosnisk/kroatisk/serbisk) 

 

Varighet: 4 timer       mandag 11. desember 2017 

Hjelpemidler:  

1. Haugen, Brit Bakker. Bosnisk, kroatisk, serbisk-norsk ordbok. Agave Books, 2012 (flere andre utgaver). 
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bosnisk/kroatisk/serbisk ordbok. Norveško-bosanski/hrvatski/srpski rječnik/rečnik. Sypress Forlag, 2002 (flere 

andre utgaver). 

 

Alle oppgaver skal besvares og alle svar skal skrives på innføringsark. 

 

Oppgave 1 – Oversett følgende tekst fra norsk til bosnisk/kroatisk/serbisk. Teksten er en 

del av en artikkel som er publisert på NRK.no: 

For første gang skriver den post-jugoslaviske forfatteren Bekim Sejranović på norsk. Han er 

ikke redd for å harselere med «landet som reddet livet hans». 

Bekim Sejranović flyktet fra Balkan-krigen til Norge i 1993. Som forfatter, litteraturkritiker og 

oversetter har han levd halve livet sitt som nordmann, men beskriver seg selv som en nomade 

uten hjem. 

Denne høsten spinner han videre på Mark Twains tidløse ungdomshelt, med den selvutleverende 

romanen «Din sønn, Huckleberry Finn».  

– Som forfatter føler jeg meg egentlig fremmed alle steder. Jeg føler meg mest bosnisk når jeg er 

i Norge, og mest norsk når jeg er på Balkan, men jeg føler meg aldri helt hjemme, sier 

Sejranović. 

Vil sette søkelyset på norsk rusproblematikk 

På Balkan er Bekim Sejranović i dag en kjent og prisbelønt forfatter, men tilbake i Norge 

kjenner de færreste navnet til den post-jugoslaviske forfatteren. Med sin første egenskrevne 

norske roman, «Din sønn, Huckleberry Finn», forteller Sejranović en røverhistorie om 

rusavhengighet, virkelighetsflukt, vennskap og tapt barndom. 

Foruten historien som utspiller seg på livets elv, er det norske samfunn i relativt stor grad 

gjenstand for Sejranovićs kritiske penn. Norsk rusproblematikk, pappagutter, Knausgård, 

mantraet «å bo i verdens rikeste land» er alle temaer som Sejranović harselerer med. Som 

nordmann håper han lesere ikke vil oppfatte romanen som et blikk utenfra. 
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– Jeg er norsk statsborger, jeg har bodd i Norge i mer enn halvparten av mitt liv, og som norsk 

føler jeg det er rom for å spytte på mitt eget land hvis jeg skulle ha et behov for det, sier 

Sejranović. 

– En fortellingen fortalt av flere «meg» 

Satt til både Oslo og den samme kroatiske elvebredden Sejranović selv vokste opp ved, er det 

ikke til å komme bort ifra at boka føyer seg inn i høst-romanenes selvbiografiske rekker. 

– Bekim fra Norge og Bekim fra Balkan er som to forskjellige personer. De har forskjellige 

språk, og de har vidt forskjellige posisjoner i samfunnet. Men ikke bare det, jeg er ikke bare en 

forfatter, jeg er også en person som liker å seile på elven, jeg er også en fyr som har problemer 

med avhengighet, så denne fortellingen blir fortalt av flere «meg», sier Sejranović. (...)  

(Fra: https://www.nrk.no/kultur/bok/bekim-sejranovi_-forste-bok-pa-norsk---din-sonn_-huckleberry-finn-

1.12629264) 

Oppgave 2 – Oversett følgende tekst fra bosnisk/kroatisk/serbisk til norsk.  I denne 

oppgaven får du et utdrag fra boken Nigdje, niotkuda (2008) av Bekim Sejranović. 

Boken er oversatt til norsk. 

 

Bilo je to nekoliko godina ranije, sredinom i krajem devedesetih. Prevodio sam na saslušanjima, 

odnosno intervjuima, kako se to ljepše nazivalo, tražitelja azila  koji su dolazili s teritorija bivše 

Jugoslavije. Intervjui su znali trajati i po šest-sedam sati (...). 

 

Istina, bilo je i tražitelja azila koji su svoje patnje preuveličavali i pritom ostajali potpuno slijepi 

prema tuđoj nesreći. Bilo je i onih koji su besramno i tako očigledno lagali, neki su to činili iz 

očaja, drugi iz obijesti, treći jer su zbilja vjerovali u to što pričaju. Najteže je bilo podnijeti 

monologe naših polupismenih lokalnih političara (...). A ipak, shvaćao sam ih. Sve sam ih 

shvaćao jer sam i sam mogao biti bilo tko od njih. Mogao sam biti i Aljoša (...). 

 

Sjedili smo u sterilnoj, ogoljenoj sobi za intervjue. Sredovječna službenica Uprave za strance 

sjedila je s jedne strane stola, za računalom, a Aljoša s druge. Ja, tumač, sjedim s bočne strane. 

Ne gledam im u lica, zurim u prazno ispred sebe. (Fra: Bekim Sejranović: Nigdje, niotkuda) 
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