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TAKE-HOME EXAM 

2013/SPRING 

3 pages 

Bokmål 

 

ENG2158 – Translation into English 

  

3 days           3–6 June  

 

Your paper must be submitted in the folder “Eksamensinnlevering” (to be found in the Fronter 

“fellesrom”) by 14.00 (2 p.m.) on the submission day. The folder will automatically close at this 

hour. If you have technical problems, you must contact the exam coordinator immediately. 

The first page of your paper must contain:  

 Candidate number (4 numbers, which you find at StudentWeb), NOT your name 

 Course code and course name 

 Semester and year  

 The title of your paper 

Please use Times New Roman, 12 pt., 1.5 line spacing in the body of the text. In the header you 

write your candidate number, course code and semester. All pages must be numbered. 

When submitting your paper, you must confirm that you are familiar with the University’s rules 

regarding proper citing of sources. Make sure that you have enough time to read through the 

declaration.  
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

A pass mark is required on both the practical and the theoretical part. 

 

1. Practical part – translation (70%) 

Translate the attached text, a chapter from Norske perler: 60 unike naturopplevelser og 

overnattingssteder by Trygve Sunde Kolderup. Imagine that you have been asked to translate 

the book into English for an international audience. (If you feel the need to explain any choices 

or changes you made because of your target group, you can do so in a separate section of no 

more than 200 words.) 

At the top of the first page of your translation, please specify whether you use British English or 

American English. 

 

2. Theoretical part (30%) 

Choose ONE of the following questions: 

 

EITHER 
 

Write an essay of about 1500 words where you discuss the translation of “skitvær”, 

“bryggehotell”, “skreien” and “man”. In each case you should explain the nature of the 

equivalence problem(s) you faced when translating these words and argue for your solutions. 

The essay should contain references to the literature on the syllabus. 
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OR 
 

The translation of the sentences “Røst er vilt, værhardt og veldig vakkert” and “Radioen er 

innstilt på Nitimen, og på bordet ligger en pakke med «Mors flatbrød»” pose challenges to do 

with equivalence on various levels. Write an essay of about 1500 words where you discuss these 

challenges. In each case you should identify the nature of the equivalence problem(s) and argue 

for your solutions. 

 

 

 

Skitvær på Røst 
Røst er vilt, værhardt og veldig vakkert. 
 

 

I bryggehotellet på Røst henger et oppslag over vinterens aktivitetstilbud på den lille 

øykommunen sørvest i Lofoten. «Ett godt fiskemåltid» og «skitvær» er to av de seks aktivitetene 

som anbefales. I kveld står riktignok biff på menyen i den eneste restauranten som har åpent. De 

er tomme for bacalao og «fri for» kokt kveite. Til gjengjeld kan øygruppa akkurat nå by på desto 

mer uvær. 

 

Det er vinter og det er sendt ut stormvarsel fra Meteorologisk institutt. Vi ankommer Røst på 

en dag da fergen fra Bodø er innstilt og flyvertinnen fra Widerøe annonserer over 

høytaleranlegget i flyet at de i hvert fall skal gjøre et forsøk på å lande på Røst. Blir det mye 

risting på turen, gjelder det å la kroppen følge med flyets bevegelser, forteller hun, før 

rullebanen i Bodø forsvinner i tåka. Vi klarer heldigvis å lande på Røst på første forsøk, men 

skiltet med «Fest setebeltene» lyste rødt under hele flyvningen over Vestfjorden. Målet vårt er å 

være med MS «Røsthavet» noen dager ut på lofotfiske. Nå ligger både den og alle de andre 

båtene godt fortøyd i sundet på Røstlandet. 

 

Hver vinter kommer torsken fra Barentshavet inn mot Lofoten for å gyte. I noen hektiske uker 

mellom februar og april hvert år er lille Røst tyngdepunktet for det tradisjonelle lofotfisket. 

Folketallet på øya øker fra 600 personer til godt over 1000 når den gyteklare torsken, skreien, 

svømmer rundt i havet utenfor Røst. I små sjarker og skøyter kommer fiskerne helt fra 

Nordmøre for å delta på det værharde fisket. De siste sesongene har fisket vært eventyrlig. På en 

god dag er det mulig å dra inn 50 000 kroner. I løpet av sesongen er det ikke umulig å sitte igjen 

med sluttsedler fra fiskemottaket til en verdi av en halv million kroner. 

 

– La oss ta en kaffe først. 

Odd Refsvik sitter under dekk på MS «Røsthavet». Det er vår andre dag på Røst. Vinden har 

løyet såpass at vi i hvert fall kan høre måkeskrikene utenfor. En kaffekjele putrer på 

oljekomfyren. Radioen er innstilt på Nitimen, og på bordet ligger en pakke med «Mors 

flatbrød». Ved siden av flatbrødpakka ligger en iPad. Fremst i den sytti år gamle treskøyta er det 

montert en ny, stor flatskjerm. 

– I år har fisket vært bra, men været dårlig. Da blir det mange dager med tv-titting og internett 

når vi venter på å komme utpå, forteller han. 

Det er fiske som er den klart viktigste næringsveien på Røst, og i forhold til resten av Lofoten er 

det få turister på øya. I hvert fall om vinteren. 

MS «Røsthavet» er en av få båter som både har fiskekvote og løyve for å ta med turister. I løpet 

av sesongen kan Odd dra opp 30 tonn med skrei. Turistene som vil oppleve fisket, har to 

alternativer. De kan bli med som mannskap og være med ut på fiskefeltene på skipperens 

premisser. Mannskaps-alternativet er det rimeligste og innebærer å dra ut grytidlig på morgenen, 

i nesten allslags vær, og dra opp liner til de fire fiskekarene på dekk er fulle. 



Page 3 of 3 

 

Det andre alternativet er å betale for å disponere hele båten og selv avgjøre hvor lenge man vil 

være ute og hvor langt man vil dra. Leieprisen må tilsvare en dag med brukbar fangst, og dette 

alternativet koster derfor omtrent ti ganger så mye som å være med som mannskap om bord. Det 

er likevel det de aller fleste velger. 

 

– Jeg kan vise dere hvorfor ingen av båtene er utpå i dag, sier Odd og starter dieselmotoren. 

Røst består av 1000 øyer, holmer og skjær. Selv om det blåser godt, er hovedøya, Røstlandet, 

godt skjermet for de verste bølgene. Vi kan derfor gå med åtte knop mot Alkeskjæret på 

nordvestsiden av Røst. Etter tjue minutter forvandles havet foran oss til et kritthvitt kaos. 

Utenfor Alkeskjæret er bølgene meterhøye. De små sjarkene på lofotfisket er vanligvis på vei ut 

mot fiskefeltene før soloppgang. Som regel er skipperen alene om bord.  

– Det er gjennom der vi måtte gått hvis vi skulle ut på fiskefeltet. Dere skjønner hvorfor ingen 

gjør det i dag, sier Odd og peker mellom to svarte staker. De markerer leia mellom skjærene 

som nå veksler mellom å ligge over og under bølgene. 

 

Tilbake på Røstlandet treffer regndråpene bakken sidelengs. Fergen til Bodø er innstilt på 

tredje dagen, og det er lite som tyder på at vinden skal avta med det første. Restauranten på 

bryggehotellet har fremdeles bare biff på menyen, og på kaia står frysebilene parkert med 

motoren i gang for å holde fisken kald til den kommer på fastlandet. 

I løpet av dagen har en av de store hjellene med tørrfisk rast over ende i stormen. Det er bare 

torskelukten igjen. For på Røst er det bare lukten av tørrfisk vinden ikke klarer å blåse på havet. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

The grades will be published within 3 weeks in StudentWeb. 

 

For an explanation of the mark obtained, please contact the exam coordinator, Kristin Berstad 

(k.m.berstad@ilos.uio.no) within one week after the exam results have been published. Remember to include 

your candidate number. The examiner will decide whether to give a written or oral explanation. 


