
MUD 
- Museernes Udgravningsdata 

Horsens 19/3-07 
Kære kollegaer på de arkæologiske museer 
 
Arbejdet skrider hastigt fremad med at få MUD-databasen op at køre. Her en lille orientering fra formanden. 
 
Samtale med Kulturarvsstyrelsen 
I starten af marts deltog repræsentanter fra MUD og Kulturarvsstyrelsen i et møde, hvor vi primært 
snakkede om muligheden for kommunikation mellem MUD-databasen og nationale databaser. Mødet forløb 
i en meget positiv stemning, og jeg er sikker på at begge parter har meget at tilbyde hinanden i fremtiden. 
 
Tilmeldte museer 
Vi er oppe på 19 tilmeldte museer og med et indskud på 15.000 kr. pr. museum. Vi har (når regningerne er 
blevet udsendt og betalt) mere end de 250.000 kr., der skal udgøre vores grundkapital. 
Vi vil jo gerne have så mange som muligt med i udviklingen, hvor du og dit museum har størst mulighed for 
indflydelse. 
Nye tilmeldinger modtages med glæde. 
Kontakt: Kassér Henrik Skousen farkhs@hum.au.dk  eller formand for bestyrelsen Carsten Risager 
muscmr@horsens.dk 
 
Udvikling af databasen og museernes mulighed for afprøvning 
Vores kravspecifikationer er sendt videre til COWI, der er ved at udarbejde et tilbud. Vi regner med at 
tilbudet holdes inden for vores økonomiske rammer og at en fuldt funktionsdygtig prototype kan være klar i 
løbet af sommeren. 
 
Præsentationer 
De sidste par måneder har der været forskellige chancer for at høre lidt mere om MUD-databasen. Per Dahl 
Johansen fra Odense har fremvist systemet ved Arkæologisk GIS Forum, Mads Runge har fortalt om 
systemet ved et metodenetværksseminar for middelalderarkæologer og Niels Wickman har præsenteret det 
ved et møde for de østdanske museer med arkæologisk arbejdsområde. Desuden har Kristine Stub Precht 
haft en konstruktiv snak om MUD med flere museer i forbindelse med hendes MapInfokurser. 
 
Diverse praktiske oplysninger 
Vi har ingen hjemmeside endnu, og afventer om der er mulighed for at overtage domænet: www.mud.dk. 
Kan vi ikke det, skal vi have fundet et andet navn til hjemmesiden. 
Et par tunge opgaver bliver løftet af enkeltmuseer. Moesgård varetager MUD’s sekretariatsfunktion og 
Odense Bys Museer har lovet at fungere som ’first level support’ under afprøvningen. 
Bestyrelsen håber på, at en FAQ (FrequentlyAskedQuestions) om MUD kan præsenteres på 
generalforsamlingen. 
 
Sidst en stor tak til alle museer der aktivt har deltaget her i startfasen af projektet, vi har oplevet en positiv 
opbakning fra næsten alle sider. 
Husk at MUD-databasen formentlig bliver det bedste miljø til sikring af originale elektroniske og 
konverterede, traditionelle udgravningsdata. Det er vores fornemste opgave. 
 

Med venlig hilsen på bestyrelsens vegne 
Formand for bestyrelsen i MUD 

Carsten M. Risager, Horsens Museum 


