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TAKE-HOME EXAM 

2016 SPRING 

3 pages 

Bokmål 

 

ENG4158 – Translation into English 

  

3 days           6–9 June 2016 

 

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 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., 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 (60%) 

Translate the attached text, adapted from an article by Mads Langnes in Syn og segn 3 from 

2015. Imagine that the article will appear in a history magazine for the general public either in 

the USA or in Britain, within a special section on Scandinavia. 

(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 (40%) 

Choose ONE of the following questions: 

 

EITHER 
 

Write an essay of about 1500 words where you discuss the translation of “ble det selvsagt saget 

ut et lite hull nederst på den ene døra”, “en” (the underlined instance in “at en bare sikret seg en 

godt fornøyd katt”) and “jo” (which occurs four times in the text). In each case you should 
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explain the nature of the equivalence problem(s) you faced and argue for your solutions. The 

essay should contain references to the literature on the syllabus. 

 

 

OR 
 

The article contains several references to literary texts: 

 

(a) «Det er han som er varast i garden», skrev dikteren Olav H. Hauge om katten, etter å ha 

innledet diktet med at «Katten sit i tunet / når du kjem. / Snakk litt med katten.». 

(b) … da hverken katter eller folk bør sove vekk sommernatta. Den er jo som kjent altfor 

kort til det … 

(c) For sammenligningens skyld kan vi nevne at det nok ikke var uten grunn at mølleren 

med alt kornet sitt også hadde katt, i den kjente regla: «Ride, ride ranke / til møllerens 

hus. / Ingen annen hjemme / enn en liten kattepus.» 

 

Write an essay of about 1500 words where you discuss the translation challenges posed by these 

intertextual references and argue for your solutions. The essay should contain references to the 

literature on the syllabus. 

 

 

 

 

Et hull i låvedøra 

Selv i et land der det er mer av hus og hytter enn av slott og katedraler, finner den 

bygningshistorisk interesserte av og til helt vanlige, rurale bygningsdetaljer som har vært for 

små til å bli nevnt – selv i bindsterke verk om den norske byggeskikken. Den vesle åpningen 

mange låvedører har for at katten skal kunne smette inn, er nettopp, bokstavelig talt, et slikt lite 

hull i bygningshistorien. 

Etter at vindkastene til ekstremværet Dagmar rev låvedørene av hengslene på hjemgården min i 

Romsdal romjula 2011, var de ikke til å redde da de hadde landet etter en vinglete flyvetur 

gjennom tunet. Far var derfor raskt ute med å emne til nye dører, denne gangen i impregnert 

treverk og med galvaniserte hengsler. Jeg tror ellers at disse låvedørene vil overleve både 

kommende ekstremvær, kårkaren og meg selv! Før dørene ble hengslet på og låven igjen ble 

lukket mellom kjørebru og låverom, ble det selvsagt saget ut et lite hull nederst på den ene døra. 

Det måtte være en liten åpning for katten, må vite. Akkurat slik som på de gamle låvedørene. 

Som agrarhistoriker må jeg vel innrømme at det slett ikke har vært slike hull for katten på alle 

låvedører. Ja, det har kanskje heller ikke vært like vanlig som jeg har trodd, om jeg skal dømme 

ut fra den heller labre responsen jeg har fått på en særs vagt målrettet, lite objektiv og heller 

snevert innrettet undersøkelse jeg har utført mellom en like lite målrettet og snever gruppe av 

utvalgte kjenninger på Facebook. Likevel kan fenomenet på ingen måte sies å være ukjent, noe 

dere også vil legge merke til hvis dere ser etter dette hullet i bygningshistorien når dere kjører 

forbi låver av eldre modell rundt omkring i Bygde-Norge. 

«Det er han som er varast i garden», skrev dikteren Olav H. Hauge om katten, etter å ha innledet 

diktet med at «Katten sit i tunet / når du kjem. / Snakk litt med katten.». Og en slik følsom 

påstand er ikke å undres over, da vi vet at kattene regjerer både inne i husene og ute i tunet. På 

sett og vis kan katten ses på som en som har hatt like god kontroll over stort og smått på gården 

som han «far sjøl» eller «hu mor» – eller kanskje som en kombinasjon av disse, i og med at 

kattene før i tida var like ofte innom på kjøkkenet som på låven. Og på låven var han ikke bare 
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kjent, men som nevnt ble det ofte lagt til rette for at han skulle kunne komme og gå som han 

ville der, ved at de skar ut et lite hull i låvedøra som det akkurat gikk an å smette igjennom. Ofte 

var det nok at det ene bordet i døra var litt kortere, så hadde en jo hullet der av seg selv. Var 

bonden av de som ikke bare hadde praktisk, men også estetisk sans, så ble bordet til og med 

saget over i en svak, velproporsjonert bueform. 

En kan spørre seg hvorfor katten var så velkommen på de gamle låvene at en og annen bonde til 

og med lagde hull i låvedøra. Noe av svaret ligger selvsagt i at folk før i tida kastet katten på dør 

når kvelden kom, de hadde ikke kasser med kattesand og polstret katteseng inne i stua som nå til 

dags. På sommerstid var nok dette bare stas for katten, da hverken katter eller folk bør sove vekk 

sommernatta. Den er jo som kjent altfor kort til det, særlig for de som hadde løpetid, sprang etter 

dem som hadde løpetid, eller ville sitte og observere dem som hadde løpetid. Men når kulda 

kom utover høsten og vinteren, da var det nødvendig også for katten å finne seg et passende bol 

der han kunne nyte nattesøvnen fram til matmor åpnet døra og lokket fra trappehella igjen utpå 

morgenkvisten.  

Men nytteverdien av å ha et lite hull i låvedøra, slik at katten smatt inn, var trolig langt større 

enn at en bare sikret seg en godt fornøyd katt med høyrusk i pelsen og søvn i øyekroken. 

Verdien lå nok også i at en sikret seg en vaktmann på låven. En var katt ville nok ikke ligge 

rolig og se på at musene forsynte seg av kornet, samme hvor lunt og godt det var i høyet.  

I hvor stor grad kattene reflekterer over sin egen rolle, er jeg usikker på, men at disse gamle 

låvekattene hadde en funksjon som gikk langt ut over deres eget velvære, det hadde de nok 

innsett om de bare hadde tenkt litt etter. Dessuten har det jo bestandig vært artig å ta mus, så her 

var det både business and pleasure for katten i ett og samme oppdrag med én gang han hadde 

smettet inn gjennom hullet i låvedøra. Sørget bonden for hull i låvedøra, så svarte katten med å 

utføre et oppdrag – som en del av den store samfunnskontrakten, for å sitere Hobbes, Locke, 

Rousseau eller noen andre av filosofene (som den vareste på gården jo burde ha gjort ved 

anledning). For sammenligningens skyld kan vi nevne at det nok ikke var uten grunn at mølleren 

med alt kornet sitt også hadde katt, i den kjente regla: «Ride, ride ranke / til møllerens hus. / 

Ingen annen hjemme / enn en liten kattepus.» 
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