Spørgsmålene er utraditionelle, og det forventes ikke, at folk kan svare, dvs. alle kan gætte med.
Alle svarmuligheder fører til mere information - man får ikke ’forkert’ men i stedet fx et ’nej – det var
… der…’ osv., så alle svarmuligheder fortæller flere skæve historier eller videre på spørgsmålet, dvs. quizzen
er sjov at svare forkert på, og mange tjekker alle svarmuligheder for at få det hele med.
Det kræver ret omfattende research på alle quiztyper at finde spørgsmål, som kan suppleres tre gange, og
hvor det er muligt at finde gamle fotos/tegninger/malerier m.v., der kan bruges til illustration. Af ældre
illustrationer vælges som udgangspunkt billeder uden ophavsret.**
Alle spørgsmål er normalt afhængige af hinanden, og det er forskelligt, hvor meget materiale der kan findes
om en by eller et sted, pecifikke bygninger, genstande osv. Det betyder, der ikke kan laves spørgsmål på alt,
og at det heller ikke er muligt at være flere om at lave quizzen, da man i en fase af processen er nødt til at
have det hele i hovedet. Det er derfor heller ikke muligt at lave skitser eller udkast til en quiz, for det viser
sig som regel først til allersidst, hvad der reelt er anvendeligt, og hvordan informationen kan fordeles, så
quizzen bliver optimal i forhold til indhold og en fornuftig rute.
En historisk byquiz fungerer på helt andre præmisser end en byvandring – f.eks. kan man ikke snakke folk
forbi et kedeligt stykke vej eller besvare spørgsmål – f.eks. om hvem nogen er. Det sætter nogle
begrænsninger i indholdet, og hvis quizzen skal oversættes, sætter det yderligere grænser for, hvad der er
anvendeligt, når der skal tages højde for andre referencerammer udover dem, der allerede findes på
baggrund af f.eks. alder.
Spørgsmålene her skal dels fortælle kort – og så kunne deles til tre forskellige historier i svarene, så folk får
mere at vide på 3 forskellige måder. Det stiller store krav til både spørgsmål og svarmuligheder, for de skal
alle fortælle noget om stedet, tiden eller menneskelige vilkår, og der er flere ting, som det ville være let at
snakke om på en byvandring, men som ikke er skarpe nok til at kunne ’stå alene’ på den måde i en quiz,
som er lidt et koncentrat af viden. Spørgsmålene i de historiske quizzer er så vidt det overhovedet er muligt
baseret på episoder, som er genkendelige for et moderne publikum, og hvor de involverede personer
fungerer både som individer og som repræsentanter for en gruppe, som forstås uden forkundskaber.
Quizzer laves på forskellige tidspunkter af året, og ofte er det nødvendigt med to sæt fotos – et arbejdssæt
med billeder af næsten alting, og et brugssæt hvor billederne tages, når vejr og beplantning er smukkest, og
som er dem, der bruges i quizzen. Nye fotos kan tages og udskiftes efter ibrugtagning, hvis man fx ønsker at
have en quiz til påske, hvor det kan knibe med sol og grønt på billederne, og hvor arbejdsfotos derfor
anvendes i starten.

Turen prøves af, så den kan rummes indenfor ca. en time inkl. læsning men excl. pauser, og så den
fungerer som rundtur, dvs. man ender tilbage ved start (og fx sin parkerede bil). Turen holdes så vidt muligt
på gader og stier, hvor der er mindst mulig trafik, og hvor der i størst muligt omfang er siddemuligheder
undervejs.
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Småændringer som nyt foto, hvis et hus er blevet renoveret eller lign., koster ikke ekstra, hvis foto
fremsendes med oplysning om, hvilket spørgsmål det hører til. Da der sædvanligvis bruges historiske
materiale, er det ikke sandsynligt, der kommer ændringer i teksten. Der kan komme ny viden frem via
forskning, hvor det måtte være relevant at ændre noget. I så fald aftales dette, herunder prisen.

Spørgsmålene er nummererede, således at de er forberedt til, at man selv kan lave svarark (a la
tipskupon), hvis man fx ønsker at bruge quizzen til konkurrencer eller uddele svarark, så en familie kan
konkurrere med hinanden osv. (Svarark m.v. kan tilkøbes).
Hvis rigtige svar skal indeholde et bogstav, så man fx kan samle et ord til en konkurrence, koster det ikke
ekstra at få indsat bogstaverne i forbindelse med etableringen, hvis man selv har lavet konkurrencen.
(Udarbejdelse kan tilkøbes).

Quizzerne ligger på www.historiespor.dk – min side – hvor jeg kan vedligeholde dem (tekniske
opdateringer osv.). Det koster ikke ekstra. Udseende og funktion følger historiespor.dk’s opsætning.
De kan også ligge hos kunden, som så er ansvarlig for, at links osv. virker, og den ikke glemmes, hvis der
flyttes rundt på servere osv. Quizzen leveres i så fald som nummererede tekster (ét spørgsmål med
svarmuligheder pr. dokument) samt løse fotos med angivelse af placering. Quizzerne kan gemmes fra
browseren, så linket fungerer som app.

Quizzerne er omfattet af loven om ophavsret. Kunden har fri brugsret men kan ikke anvende
tekst og fotos i andre sammenhænge eller udgivelser uden specifik, forudgående aftale. Uddrag og fotos
kan anvendes til markedsføring af quizzen efter ønske og behov. Kunden beslutter selv, hvordan der skal
linkes til quizzen. Der indsættes automatisk link på historiespor.dk.

Historiske byquizzer afleveres som et færdigt hele og betales normalt forud (hvis ikke bestilt
af kommune eller tilsvarende). Museumsquizzer og quizzer med fagspecifikt indhold laves i samarbejde
med relevante fagpersoner efter forudgående aftale. Kundens logo samt evt. logoer på sponsorer kan
indsættes på forsiden efter ønske. Forventninger til indhold, steder eller politiske hensyn skal meddeles,
inden aftalen indgås. Der modtages kun én korrektur pr. sprog som inkluderet i prisen.

Quizzer kan også bruges i andre sammenhænge – fx kan man lave en om kommunen til
tilflyttere, som så får en sjov vej ind i kommunen, eller til medarbejderne, som kan lære mere om deres
arbejdsplads på en utraditionel måde. Der er ikke rigtigt nogen begrænsninger. (Her vil prisen variere efter
omfang og research-tid m.v.)
**Der kan evt. komme ekstra udgifter til fotos/illustrationer med ophavsret, som så faktureres særskilt/købes af kunden hos
billedleverandøren, efter kunden har godkendt brugen. Nogle lokalarkiver/museer vil have penge for brug af billeder, som ellers
ikke længere er omfattet af ophavsret, men hvor de mener at have krav på betaling for den digitale udgave. (Nogle gange kun for
højopløsningsbilleder, som ikke er nødvendige i denne sammenhæng).
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