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Bokmål 

 

ENG2158 – Translation into English 

3 days: May 20 at 11:00 to May 23 at 11:00 

             

The exam paper must be submitted by 11:00 (11 a.m.) on the submission day in the 

“Eksamensinnlevering” folder in Inspera. 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:  

 

 Your candidate number (4 digits, which you find in StudentWeb), NOT your name 

 Course code and course name 

 Semester and year  

 The title of your paper 

 

Please use Times New Roman 12 pt and double line spacing in the body of the text. Write 

your candidate number, course code and semester in the header. All pages must be 

numbered. 

 

 

1. Translation Part (60%) 

Translate the blue segments of the text, “Det lysner i Beijing,” which appeared in the 

February edition of Aftenposten Innsikt. Imagine that you have been asked to do a trial 

translation for a translation bureau in town.   

Please pay particular attention to the segments and expressions marked in bold or italics.  

Specify whether you use British English or American English at the top of the first page.  

Pay attention to punctuation, the use of italics and quotation marks, capitalization and other 

elements of style, whenever appropriate. See Trask or your style book.  

If you feel the need to explain any translation choices or changes that you made, you can do 

so in a separate section of no more than 200 words. 

 

Please remember to double space your text.  
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2. Theoretical part (40%) 

Write an essay of about 1500 words where you discuss:  

EITHER 

The translation challenges posed by the thematic structure and word order in the following 

Norwegian sentences: 

- Men nå ser hovedstaden mot lysere tider.  

- I India går det derimot i feil retning. 

- Men det var på hengende håret at de klarte det. 

OR 

The translation challenges posed by the following words:  

nemlig  (line 24) 

likevel  (line 29) 

samtidig  (lines 11 and 35) 

så   (line 37) 

*** 

In an introductory section, explain the theory related to the topic of your essay. Explain the 

nature of the translation challenge(s) you encountered. You should then also say something 

about the translation strategies that you adopted.  

Write in paragraphs, not a chunk text. One topic per paragraph, and one main idea per 

sentence. 

The essay should contain references to the literature on the syllabus – Baker in particular – 

the dictionaries, stylebooks, and corpora that you have consulted (short reference in the text; 

full reference in the bibliography). 

Please pay attention to punctuation and other style conventions. See Trask or your style 

manual.  

 

Det lysner i Beijing  

I årevis har Beijing vært plaget av forurensende smog. Nå ser det endelig lysere ut i Kinas 1 

hovedstad. I India går det derimot i feil retning.  2 

Færre fabrikker, grønnere biler og gunstige værforhold sørget for at 2017 ble det reneste året i 3 

Beijing på lenge. «Det er godt å se en solrik, blå himmel i Beijing!» Tidligere klima- og 4 

bistandsminister Erik Solheim, som nå er FNs klimasjef, ble oppglødd da han besøkte Kinas 5 

hovedstad i desember. På sin offisielle Twitter-konto la han ut et bilde fra flyplassen som 6 

illustrerte poenget – en blå himmel uten tegn til smog.  7 

Beijing har lenge vært beryktet for sin forferdelige luftkvalitet. Til tider har det vært tilnærmet 8 

umulig å se nabobygningene. Men nå ser hovedstaden mot lysere tider. I 2017 falt 9 

luftforurensingen med 20,5 % sammenlignet med fjoråret ifølge en offisiell rapport som ble 10 

gjengitt av det statlige nyhetsbyrået Xinhua i januar. –Vi har gjort store fremskritt samtidig 11 
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som vi har vokst, men det er fortsatt langt igjen, sier Liu Boaxian fra det lokale 12 

miljødepartementet til nyhetsbyrået.  Konsentrasjonen av små, forurensende partikler kjent 13 

under betegnelsen PM2,5 har nå falt med hele 36 % til et årlig nivå på 58 mikrogram per 14 

kubikkmeter. Dette nivået er likevel seks ganger så høyt som det nivået som WHO anbefaler 15 

som maksimum.  16 

Årsaken til den forbedrede luftkvaliteten er i all hovedsak en rekke strenge tiltak som ble 17 

beordret i 2013 og som er blitt gjennomført de siste årene. Blant annet er mer enn 2000 18 

forurensende fabrikker blitt lagt ned og minst to millioner biler byttet ut med mindre 19 

forurensende varianter. I byens boliger er kullfyring erstattet med gass.  Dermed klarte 20 

myndighetene å nå målet som ble satt i 2013 om å komme seg under PM2,5-nivå på 60 innen 21 

2017.  22 

Men det var på hengende håret at de klarte det. Unormalt gode vindforhold og tørr luft i årets 23 

siste måneder bidro nemlig også i stor grad til et stort antall gode dager, ifølge lokale 24 

myndigheter. Utenfor hovedstaden går utviklingen tregere. Allerede i oktober varslet 25 

partiavisen Global Times at luftkvaliteten i Nord-Kina generelt ikke lå an til å nå målet om en 26 

reduksjon på 25 % i PM2,5-nivået. I stedet økte nivået med rundt 5 % i 28 store byer i 27 

regionen sammenlignet med året før.  28 

Likevel legges den positive utviklingen merke til både i og utenfor Kina. I nabolandet India 29 

ser mange nå til Midten rike for inspirasjon for å gjøre noe med den kvelende forurensingen. I 30 

Dehli, for eksempel, steg nylig PM2,5-nivået helt opp til 999 i deler av byen – så langt 31 

skalaen rekker. Den reelle forurensingen var dermed trolig enda høyere. 10 av verdens 18 32 

mest forurensede byer ligger nå i India. –Beijing har håndtert dette mye bedre enn oss, sier 33 

T.K. Joshi, som leder den Dehli-baserte organisasjonen Centre for Occupational and 34 

Environmental Health.  35 

Men samtidig er det lettere å kontrollere ting i et autoritært regime enn i et demokrati, spesielt 36 

i et demokrati som India, der 50 % av befolkningen er så dårlig opplyst om problemet. 37 

Aftenposten Innsikt, February 2018 

(325 words for translation. Slightly Edited) 

 

 


