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Disclosure	of	exam	assignment:	May	25	at	11:00	AM
Submission	deadline:	May	28	at	11:00	AM
	
	
Practical	information	about	the	examination	
	
You	will	be	answering	the	examination	in	a	word	processor	(Word),	and	then	upload	your	answers	to	Inspera
as	a	PDF	before	the	examination	time	is	up.
NB:	you	should	calculate	at	least	2-3	minutes	to	convert	your	answers	from	a	Word	document	to	a	PDF-
document,	and	to	upload	the	PDF-document	to	Inspera.
	
The	uploaded	document	will	be	automatically	submitted	when	the	time	is	up.	
	
Please	follow	the	link	for	more	information	regarding	converting	to
pdf:	https://www.uio.no/english/services/it/web/open-document-formats/pdf/	
	
After	starting	the	exam,	you	will	see	your	remaining	time	in	the	upper	left	corner.
	
If	you	want	to	withdraw	from	the	examination,	please	click	on	the	icon	in	the	upper	right	corner,	and	then
choose	“withdraw”.
	
Requirements
	
Your	paper	must	contain	the	following	information:
	

candidate	number,	NOT	your	name,	your	candidate	number	is	available	in	Studentweb;
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.	The	pages	must	be	numbered.
	
A	pass	mark	is	required	on	both	the	practical	and	the	theoretical	part.
	
Sources	and	referencing

It	is	important	that	you	familiarize	yourself	with	the	rules	for	sources	and
referencing:	https://www.hf.uio.no/english/studies/sources-referencing/index.html
	
Using	other	people’s	material	without	declaring	it	properly	may	be	considered	as	cheating	or	attempted
cheating.	The	consequences	of	cheating	or	attempted	cheating	may	be	severe	for	you	as	a	student,	please
follow	the	link	for	more	information:	https://www.uio.no/english/studies/examinations/sources-citations/	

1 Questions

1.	Practical	part	–	translation	(60%)
	
Read	the	text	attached	carefully.	Then	translate	the	segments	in	blue	color	into	idiomatic	English.
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Imagine	that	you	have	been	asked	to	translate	the	text	below	for	a	translation	agency	in	Oslo	looking	for
freelancers.		
	
At	the	top	of	the	first	page	of	your	translation,	please	specify	whether	you	use	British	English	or	American
English.	Use	double	spacing.
	
Please	pay	attention	to	punctuation	and	other	style	conventions.	See	Trask	or	your	style	manual.		
	
If	you	feel	the	need	to	explain	any	translation	choices	that	you	made,	you	can	do	so	in	a	separate	section	of
not	more	than	200	words	at	the	end	of	your	essay.	
	
	
2.	Theoretical	part	(40%)
	
Write	an	essay	of	not	more	than	1500	words	in	which	you	discuss:
	
																																																																		EITHER
	
The	translation	challenges	posed	by	word	order	and	thematization	in	the	sentences	below	(italicized	in	the
text):
	
1.	Da	gikk	bilder	av	Victoriafallene	verden	rundt.		
2.	Den	nye	normalen.	[thematized	rheme]
3.	At	vannføringen	er	lav	i	desember,	før	regntiden,	er	ikke	unormalt.
4.	Som	en	del	av	denne	planen	vil	bekjempelse	av	tørke	bli	en	permanent	del	av	statsbudsjettet	vårt,	ikke	et
krisetiltak.		

																																																																					OR	

The	translation	challenges	posed	by	the	words	vannføring,	innhegning,	rikets	tilstand	and	forsvarlig.
	
																																																																					***
	
In	an	introductory	section,	explain	the	theory	and	the	technical	terms	that	you	use	in	the	discussion	of	your
translation.	Then	explain	the	nature	of	the	translation	challenge(s)	you	encountered	and	the	translation
strategies	that	you	adopted.		
	
The	essay	should	contain	references	to	the	literature	on	the	syllabus	–	Baker	in	particular	–	the	dictionaries,
style	books,	and	corpora	that	you	have	consulted	(short	reference	in	the	text;	full	reference	in	the	bibliography).
	
	

Upload	your	file	here.	Only	ONE	file	permitted.

Følgende	filtyper	er	tillatt:	.pdf 	Maksimal	filstørrelse	er	1	GB.

	

	Velg	fil	for	opplasting

Maks	poeng:	0



Question 1
Attached



Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk 
Det humanistiske fakultet 

 

 

Underverket som stilnet. 

Mer enn 45 millioner mennesker er truet av hungersnød som følge av tørken som har rammet det 1 
sørlige Afrika. I landene som er rammet, frykter de at tørke er blitt den nye normalen. 2 

Fossen som stilnet. Å stå foran Victoriafallene er vanligvis en mektig opplevelse. Dersom du 3 
kommer til fossefallet som ligger på grensen mellom Zambia og Zimbabwe fra zambisk side, hører 4 

du lyden fra verdens største fossefall lenge før du får øye på det. Buldringen som røper at du 5 
nærmer deg et av verdens syv naturlige underverker, er årsaken til at fallene på det lokale 6 

bantuspråket Lozi heter «Mosi-oa-Tunya», «røyken som tordner». Når vannføringen er på sitt 7 

høyeste, står vanndampen over hundre meter opp i luften. På godværsdager resulterer det i en 8 
regnbue der man betrakter fallene. 9 

Det var ikke tilfellet i desember. Da gikk bilder av Victoriafallene verden rundt. Fra zambisk side så 10 
det nærmest ut som at kanskje verdens mest berømte foss var skrumpet inn til en liten bekk. At 11 
vannføringen er lav i desember, før regntiden, er ikke unormalt. Bildene burde ikke avfeies som 12 

misvisende av den grunn. Vannføringen i Zambezi-elven var i 2019 nesten halvert sammenlignet 13 

med normalen. Det er en av de mange følgene av tørken som har preget det sørlige Afrika i 14 
halvannet år. 15 

Dyrene har blitt desperate. Sørøst for Victoriafallene ligger Zimbabwes største nasjonalpark, 16 

Hwange. Myndighetene i landet registrerte i 2019 minst 36 dødsfall som følge av at ville dyr angrep 17 

mennesker, mot 20 året før. Det totale antallet angrep på mennesker, husdyr og avlinger har også 18 
økt betraktelig. I 2018 ble det registrert 195 angrep. I fjor ble det registrert 311 angrep. Tørken får 19 
skylden. Dyrene bryter ut av nasjonalparken «på jakt etter vann og mat ettersom det er lite eller 20 

ingenting igjen i skogområdene», sa Tinashe Farawo. 21 

Mange dyr har også måttet bøte med livet som følge av tørken. I løpet av tre måneder i fjor døde 22 

200 elefanter i Zimbabwe på grunn av tørken. I nasjonalparken Chobe, på den andre siden av 23 
grensen mellom Botswana og Zimbabwe, mistet over 100 elefanter livet i løpet av to måneder.  24 

Den nye normalen. I Botswana har de bestemt seg for at det ikke lenger er forsvarlig å behandle 25 
den pågående tørken som noe ekstraordinært. Da landets president Mokgweetsi Masisi talte om 26 
rikets tilstand i november i fjor, fortalte han at myndighetene skal utvikle en strategi for hvordan 27 

Botswana skal håndtere tørke. – Som en del av denne planen vil bekjempelse av tørke bli en 28 
permanent del av statsbudsjettet vårt, ikke et krisetiltak, sa president Masisi. Botswana har allerede 29 
fattet en rekke tiltak for å bekjempe konsekvensene av tørken. I håp om å unngå en ytterligere 30 
eskalering av konflikten mellom ville dyr og mennesker, slik man har sett i Zimbabwe, har 31 

myndighetene i Botswana blant annet brukt ti brønner til å vanne Okavangodeltaet, verdens største 32 
innenlandsdelta, i et forsøk på å redde dyrene der fra å tørste eller sulte i hjel. 33 

I Sør-Afrika anslår interesseorganisasjonen «Wildlife Ranching South Africa» (WRSA) at over to 34 
tredjedeler av alt vilt i Noord-Kaap-provinsen har dødd i løpet av de siste tre årene. Det har resultert 35 
i at mange av dem som tilbyr jakt på dyr i store innhegninger, melder om færre turister enn 36 

tidligere. – Det har vært en utrolig tørke, sier WRSA-leder Adri Kitshoff-Botha til nyhetsbyrået 37 
Reuters. – Det er ikke snakk om ett eller to år med tørke. I noen områder har dette pågått i seks år, 38 

sier hun. Som følge av tørken har driftskostnadene til ranchene også gått opp, fordi det har vært 39 
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nødvendig å kjøpe inn ekstra mat til dyrene som lever i de store innhegningene. I januar kunngjorde 40 
Sør-Afrikas regjering at den bevilger 300 millioner rand, 185 millioner kroner, til umiddelbar hjelp i 41 
forbindelse med tørken, men for mange folk og dyr er det allerede for sent. 42 

I Botswana, som grenser til Sør-Afrika, er situasjonen dyster. To tredjedeler av avlingene i 2018/19-43 

sesongen var mislykket, og i regionen Ngamiland, kjent for produksjon av storfekjøtt, har nesten 44 
40 000 storfe dødd. Landbrukssektoren i Botswanas nabo i vest, Namibia, er også truet av det som 45 
omtales som landets verste tørke på 90 år.  Ifølge FNs matvareprogram (WFP) er så mange som 45 46 
millioner mennesker i det sørlige Afrika truet av hungersnød. – Dette er en krise med et omfang vi 47 

ikke har sett før, sa matvareprogrammets regiondirektør for det sørlige Afrika, Lola Castro, i en 48 
uttalelse i januar. 49 

WFP tar sikte på å bistå 8,3 millioner mennesker i åtte av landene som er hardest rammet. Ett av 50 

dem er Mosambik. Grunnet sin kystlinje til Det indiske hav er dette landet særlig utsatt for 51 
sykloner. For ett år siden ble landet rammet av syklonene Idai og Kenneth med bare litt over en 52 
måneds mellomrom. Landet merker klimaendringene i form av hyppigere sykloner og stormer, som 53 
blant annet bidrar til at strender forsvinner.  54 

I februar donerte EU 1,5 millioner euro i humanitær støtte til arbeidet FNs matvareprogram utfører i 55 
Lesotho. I det lille kongedømmet, som er en enklave i Sør-Afrika, er matsikkerheten til hver tredje 56 

av landets drøyt to millioner innbyggere truet som følge av den pågående tørken. I 2019 sank 57 

dyrkingen av mais med 78 prosent sammenlignet med året før. Det er ekstra dramatisk i et lite land 58 

hvor bare rundt 10 prosent av jorden er dyrkbar. – Lesotho er et av landene i verden som er mest 59 
sårbare for klimaendringer. De siste årene har vi sett konsekvensene av klimaendringene i form av 60 

tilbakevendende tørke, uberegnelige nedbørsmønstre og endrede årstider, skriver 61 
matvareprogrammets landdirektør i Lesotho, Mary Njoroge.   62 

Når vannføringen i Zambezi-elven er så lav, er det ikke bare den karakteristiske buldringen fra 63 

Victoriafallene som uteblir. Lenger nede i elven ligger Karibademningen. Det er verdens største 64 
vannreservoar, og har i over 60 år forsynt både Zambia og Zimbabwe med elektrisitet. Den 65 
pågående tørken gjør at vannkraftverket har slitt med å produsere strøm. Det er dramatisk for de to 66 

landene som er avhengige av strøm fra slike vannkraftverk. I november opplevde mange av 67 
innbyggerne i Zimbabwe som får sin strøm fra Karibiademningen, å være uten strøm i 18 timer 68 

hvert døgn. I slutten av februar var fyllingsgraden i vannmagasinet på 10 prosent, viser tall fra 69 

Zambesi River Authority. På samme tid de to foregående årene var den på 42 prosent. 70 

Harald Kling er hydrolog i det finske ingeniørfirmaet Pöyry og ekspert på Zambezi-elven. Han sier 71 
at det er vanskelig å si med sikkerhet om den lave vann-føringen i elven skyldes klimaendringene, 72 
fordi tørke ikke er noe nytt fenomen. 73 

Det som er sikkert, er at tørken rammer land som er ekstra sårbare for konsekvensene som følger av 74 
den. 75 

Aftenposten Innsikt  

[352 words to be translated. Slightly adapted] 


