
  

  

Blå skilt-rebus i Oslo 

                                 6 
 

Historie på stedet 
 

Du har sikkert sett dem: blå skilt på bygningsfasader 
omkring i Oslo. Skiltene er satt opp av Selskabet for Oslo 
Byes Vel for å markere viktige personer, bygninger eller 
hendelser. Per høsten 2020 var det satt opp 428 skilt i 
hovedstaden, og en fullstendig oversikt over alle skiltene 
finnes i boken Blå skilt i Oslo. 
 

Løs regnestykket! 

Gå en tur (eller flere) langs Akerselva, finn de 20 blå skiltene på 
kartet og finn et årstall som har noe med Akerselva å gjøre! 
 

 
Slik gjør du 
1. Finn de 20 blå skiltene merket med blå ring på kartet på s. 2. 
2. Når du har funnet et blått skilt, skal du finne ut hvilket av 

bildene på s. 3 som er tatt på dette stedet. Du må 
sannsynligvis se deg litt rundt for å finne motivet. 

3. Under riktig bilde står det hvilket tall fra det blå skiltet som 
skal brukes i regnestykket, og om tallet skal legges til eller 
trekkes fra. Noen ganger må hele skiltet leses. 

4. Etter at alle stedene, skiltene og tallene er funnet, legger du 
sammen og trekker fra tallene for komme fram til et 
løsningsårstall som har noe å gjøre med Akerselva å gjøre. 

5. Bonusspørsmål: Finner du ut i artikkelen om Akerselva på 
www.oslobyleksion.no hva løsningsårstallet har med 
Akerselva å gjøre? 

6. Send inn løsningsårstallet og ev. svaret på bonusspørsmålet 
til aktiviteter@oslobyesvel.no innen 15. august og vær med i 
trekningen av boken Blå skilt i Oslo utgitt av Oslo Byes Vel i 
2020. Vinneren får beskjed i siste halvdel av august. 

 
 
Løsningsårstall: 

□□□□ 
 

Oslo Byes Vel 
www.oslobyesvel.no 
 
Oslo bykart 
www.oslobykart.no 
 
Oslo byleksikon 
www.oslobyleksion.no 

Akerselva 

 

 

Akerselva, Oslos største og viktigste 
elv. Den ble i sagatiden kalt Frysja, 
senere også O (jfr. Lillo, Storo), 
dialektform av Å som betyr elv, 
vanlig på dansk. At man en tid kalte 
elven bare åen, er rimelig å anta, da 
mange i dag bare kaller den «ælva» 
(med tjukk l). 
 
Akerselva renner fra Maridalsvannet 
(149 moh) til utløpet i Bjørvika, 9,9 
km lang. Den utgjør nedre del av 
Nordmarksvassdraget, som har sin 
øverste kilde i et lite tjern i 
Puttmyrene i Jevnaker og med 
samlet lengde 47 km til Bjørvika. 
Under normale forhold slippes det 
1,5 m3/sekund til Akerselva fra 
Maridalsvannet i 
sommermånedene, 1,0 m3/sekund 
om vinteren. 
 

Kilde: www.oslobyleksion.no 
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Digitalt kart over hele Oslo finnes 

på  www.oslobykart.no 
 

Utsnitt over området  
rundt Akerselva,  

fra Vaterland til Nydalen 

❸ 

 

 

❷ 

❸ 

 

 

❷ 

❷ 

 

 

❶      

❷ 

 

 

❶      Grønland T 

Nydalen T 

Nydalen st. 
(Gjøvikbanen) 

 

Gangvei 

avsperret 



Bilder___________       
Under bildene står det hvilket 
tall fra det blå skiltet som skal 
brukes i regnestykket og om 

tallet legges til eller trekkes fra. 
 

+ _________ 

+ _________ 

+ _________ 

+ _________ 

+ _________ 

+ _________ 

+ _________ 

+ _________ 

+ _________ 

+ _________ 

+ _________ 

− _________ 
− _________ 
− _________ 
− _________ 
− _________ 
− _________ 
− _________ 
− _________ 
− _________ 

 

= □□□□ 
 

Bonusspørsmål 
Hva har dette årstallet med 

Akerselva å gjøre? Svaret 
finner du i artikkelen om 

Akerselva på 
www.oslobyleksion.no 

 
 

_ 

 
Pluss (+) utgivelsesår 

_ 
 

Minus (−) oppførelsesår 
_ 

 
Minus (−) årstall privat eid til 

_ 
 

Pluss (+) Hauges fødselsår 
_ 

 
Pluss (+) grunnleggelsesår 

_ 

 
Pluss (+) ombyggelsesår 

_ 

 
Pluss (+) initiativtakers dødsår 

_ 
 

Pluss (+) ant. meter utvidelse 
_ 

 
Pluss (+) siste årstall på skilt 

_ 

 
Minus (−) oppførelsesår 

_ 

 
Minus (−) opphørsår 

_ 

 
Minus (−) oppførelsesår 

dagens bro 

 
Minus (−) årstall hvor det 

ifølge skiltet var 365 ansatte 

 
Pluss (+) årstall for 

omdannelse til aksjeselskap 
_ 

 
Minus (−) Schous dødsår 

 
Pluss (+) oppførelsesår 

_ 
 

Pluss (+) årstall siste ledning 
_ 

 
Minus (−) oppstartsår 

 
Minus (−) innvielsesår 

 
Pluss (+) oppførelsesår 

_ 
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_ _ 

 

 

  

Selskabet for Oslo Byes Vel 
 
 

 
 

 
Selskapet for Oslo Byes Vel ble stiftet i 1811 og er en 
uavhengig medlemsorganisasjon med hovedfokus på 
byutvikling, bykultur og medvirkning.  
 
Gjennom kulturaktiviteter, Oslo Byleksikon, tidsskriftet 
St. Hallvard og de blå skiltene på Oslo bygningsfasader, 
oppfordrer Oslo Byes Vel sine medlemmer til å bli bedre kjent 
med byen og ta en aktiv del i dens utvikling.  

Medlemmer i Oslo Byes Vel får Blå skilt i Oslo som 
velkomstgave og mottar fire utgaver av St. Hallvard i året. 
Oslo Byes Vel ønsker velkommen til en rekke 
medlemsarrangementer så snart dagens smitte-situasjon 
tillater det. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  

 

 

Rådhusgata 7 
0151 Oslo 

 

 
 

 
22 40 50 90 

 

 
 

 
post@oslobyesvel.no  

 

 
 

 

Oslo Byes Vel 
www.oslobyesvel.no  

  
           Oslo bykart 
           www.oslobykart.no  
 
           Oslo byleksikon 
           www.oslobyleksion.no 
 
 

FØLG @OsloByesVel 
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