
            
 

AarhusGuiderne er byens autoriserede guider  - med mere end 60 års erfaring. 
Vi guider byens gæster på 15 sprog og udbyder ture for enhver smag. 

 

 

QUIZMASTER 

 

1. Aros blev grundlagt af vikingerne - og befæstet – hvornår og af hvem?  
I sidste halvdel af 900 årene (ca. 960) af Harald Blåtand 
 

2. Hvor lå byens første rådhus? 
Fundamenter fundet på ”Vanddragens” plads/lige foran indgangen til Domkirken. 
 

3. Hvem var biskoppen som lod Domkirken ombygge til gotisk stil og hvis slægtsvåben ses på kirkens tårn? 
Jens Iversen Lange (de tre roser) 

 
4. Hvem var munkene der fik overdraget Sct. Nicolaj kirke ca. 1240?  

Tiggermunkene, dominikanerne eller sortebrødrene (lidt tricky – samtlige svar er korrekte) 
 

5. Aarhus å blev overdækket i 1930’erne og især af to grunde – hvilke? 
Vandet var forurenet med al slags spildevand – og man manglede parkeringspladser. 
 

6. Hvem er ”manden med cyklen” v. Vadestedet?  
Borgmester i Aarhus 1958-71 Bernhard Jensen  

 
7. Hvem er byens store arkitekt omkring år 1900?  (Han har tegnet bl.a. Erhvervsarkivet, Toldboden, 

Marselisborg Slot og Aarhus Teater?)  
Hack Kampmann 
 

8. Hvem er manden på hesten på Bispetorv? 
Chr. X og/eller Dronning Margrethes farfar 
  

9. Hvad er navnet på den mest kendte arkitekt bag Aarhus’ 3. rådhus – det nuværende? 
Arne Jacobsen (+ Erik Møller) 
 

10. Hvad kaldes ringen ovenpå ARoS? 
 Your Rainbow Panorama (af Olafur Eliasson) 
 

11. Hvad betyder Aros? 
Flodmunding 
 

12. Hvad hed figuren i anlægget foran ARoS Kunstmuseum, som er en sammenblanding af to ord? 
Hvalikopter (af Benjamin Gilbert, på eng.: ”Humpback Gunship”)  
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