
 

 
Til arkæologisk arbejdende museer m.fl 
 
 

 

Invitation 

 

Workshop i MUD - funktioner og visioner 

En dag i selskab med Museernes Udgravningsdatabase 

Onsdag d. 23. juni kl. 9.30 - 15.00 på Horsens Rådhus, Rådhustorvet 4 
 

Som optakt til årets generalforsamling i MUD indbydes alle medlemsmuseer og andre 

interesserede til en Workshop i MUD - en database vi forventer over årene udvikles til 

et uundværligt værktøj, der vil lette hverdagen i de danske museers arkæologiske 

virksomhed.  

 

Der er for dagen lagt et program med bred fokus på anvendelsesmuligheder, status 

og fremtid for MUD. 

 

Program: 

09:30 – 10.00 Fremmøde, kaffe og velkomst 

10:00 – 12:00 Workshop (se vedhæftede program) 

12:00 – 13:00 Middag 

13:00 – 14:00 Generalforsamling i MUD 

14:00 – 15:00 Ønsker til funktionalitet i MUD 

 

Deltagelse koster 200 kr og dækker formiddagskaffe, middag og eftermiddagskaffe. 

Deltagelse i generalforsamlingen er naturligvis gratis.  

Tilmelding sker til Mads Runge på mtr@odense.dk senest d. 9. juni. Pengene 

opkræves på dagen og kun kontant betaling. 

 

Med venlig hilsen 

Horsens Museum og bestyrelsen i MUD 

 

  



Dagens Program for Workshop i MUD 
 Fælles Spor 1 Spor 2 Spor 3 
09.30-10.00 Velkomst 
10.00-11.00  Fra MUD til Regin Fra MUD til MapInfo Basis-funktioner i MUD 

11.00-12.00  Fra lokale digitale 
lister til Regin. 

Fra MUD til MapInfo 
og Fra MUD til Matrix 

Søge og filtrerings-
funktioner i MUD 

12.00-13.00 Middag 
13.00-14.00 Generalforsamling 
14.00-15.00 Ønsker til funktionalitet i MUD 

Praktiske oplysninger 
Deltagelse koster 200 kr og dækker formiddagskaffe, middag og eftermiddagskaffe. Tilmelding 
sker til Mads Runge på mtr@odense.dk senest d. 9. juni. Pengene opkræves på dagen og kun 
kontant betaling. 
 

Spor 1 
Fra MUD til Regin ved Hugo Hvid Sørensen. Demonstration af Regin eksport funktionen i MUD.  
 
Fra lokale digitale lister til Regin ved Henrik Vind Frimurer og Carsten Risager. Opfølgning 
på Det Arkæologiske Råds temadag om ’Indsamling, kassation og digital registrering’ d. 9. februar i 
Slagelse. Deltagerne i denne workshop bedes på forhånd vurdere det materiale, de gerne vil have 
konverteret (hvor mange poster drejer det sig om, hvilke filformat ligger de i, osv). Det primære 
formål med mødet bliver at finde ud af hvor mange, der er interesseret i at deltage i et kommende 
konverteringsprojekt, at anslå et cirka antal poster der vil kunne konverteres, og i hvilke systemer 
posterne er gemt. Og på basis af disse oplysninger danne en arbejdsgruppe, der har til formål at 
ansøge midler ved Kulturarvsstyrelsens Registreringspulje. Som udgangspunkt regner 
oplægsholderne med at anvende Museum Salings ADAP-program til konvertering af de lokale 
databaser. Dette bør dog ikke afholde museer med uforbrugte konverteringsmidler fra tidligere 
ansøgningsrunder fra at deltage i workshoppen.  
For yderligere information kontakt Henrik Vind Frimurer (HVFR@museumsalling.dk) eller 
Carsten Risager (22604182 eller muscmr@horsens.dk) 
 

Spor 2 
Fra MUD til MapInfo ved Frederik Callesen og Carsten Risager. Visning af nogle af de 
redskaber vi anvender til behandling af data fra MUD og MapInfo, og kombination af oplysninger 
fra de to programmer. 
 
Fra MUD til MapInfo og Fra MUD til Matrix ved Frederik Callesen. Fortsættelse af forrige 
session kombineret med visning af redskaber til eksport af matrix-data fra MUD. 
 

Spor 3 
Basis-funktioner i MUD ved Kristine Stub Precht. Gennemgang af nogle af de basale funktioner 
i MUD-databasen. Herunder funktioner i sagslisten, arbejdet med relationer og lister. 
 
Søge-, filtrerings-, og grupperingsfunktioner i MUD ved Kristine Stub Precht. Hvordan får jeg 
overblik over mine data, og hvordan får jeg dem ud af MUD? 
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