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VEJLEDENDE PRISLISTE

Standardprisen er som nævnt 4000 kroner uden moms. For de penge får du en
artikel på tre-fire sider og eventuelt, forhåbentlig!, et par fotokopier af billeder
af huset.

Mere
Nogle gange kan man være heldig at finde fine gamle billeder af huset eller
måske endda arkitekturtegninger eller ældre luftfotos. De arkiver og museer
der rummer billederne vil have penge for at lave og udlevere en reproduktion i
god kvalitet. Det vil typisk være en fil du kan få tilsendt, og som du må bruge i
privat regi: Fx få det printet ud og indrammet.
Det vil koste oveni i standardprisen, men det er altså til penge til arkiv og
museum, ikke til mig. (Institutionerne tjener penge på at have
billedrettighederne som de sælger til forlagenes lækre bøger, derfor den
potentielt hampre pris).
En anden mulighed for fordyrelse, fordybelse og forøgelse af produktet vil være
at du ligger inde med et omfattende privat kildemateriale. Det kunne være en
andelsforenings mødereferater og regnskaber, ældre årgange af et beboerblad,
en tidligere beboers erindringer eller andet guf der ikke umiddelbart er
tilgængeligt på offentlige arkiver.

Mindre
En lavere pris og mindre undersøgelse kan godt aftales, og jeg kan også sende
en tjekliste med tips du kan bruge til at skrive din egen hushistorie. Det er en
pdf-fil og den koster såmænd bare 250 kr.
Jeg kan også være konsulent på din egen undersøgelse og give fx gode råd om
hvor du kan lede efter informationer om dit hus eller sige noget kvalificeret om
arkitekturen. Det koster 600 i timen.
Det er også muligt at hyre mig til at undersøge noget i arkiverne herovre i
Københavnsområdet, fx for slægtsforskere der vil vide endnu mere om det hus
og område deres forfædre og formødre boede i. Det har jeg gjort for
privatkunder i Jylland.
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Andre former
En artikel er grundlaget, men hushistorie kan sagtens laves til foredrag, et
videoklip, en brochure eller en tekst til en hjemmeside. Der er mange
muligheder, og ekstra ting må aftales og prissættes i fællesskab.
Du kan se her på hushistorie.dk og på nerdtours.dk hvordan jeg har
præsenteret mine egne ting og hvilket niveau dét er på. Det er håndholdt
dogmestil og jeg gør en dyd ud af at lave enkle sager, men for mere lækkerhed
og flottere finish skal der selvfølgelig professionelle grafikere og andre til.

Rettigheder og copyright
Du får artiklen til dit brug, du er velkommen til at bruge indholdet hvor og
hvordan du vil. Større tekstmængder (som tommelfingerregel mere end tre
linjer) skal kildeangives, dvs. at du skal nævne hvor og hvem du har det fra.
Jeg vil gerne linke til din hjemmeside og/eller lægge en del af din hushistorie
op som eksempel her, men det er naturligvis noget vi aftaler.

