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Horsens 19. februar 2008 
 
Til medlemmer af MUD og andre interesserede 
 
Nyhedsbrevet vil i denne omgang været præget af, at udviklingen af MUD-databasen 
fra Cowi’s side har været sat noget på stand-by. Dette har medført at der har været 
en del forsinkelse med udviklingen af databasen siden sidste nyhedsbrev og 
præsentationen på Fuglsø. Fra bestyrelsens side beklager vi selvfølgelig de gener, 
som det måtte medføre ude på de enkelte museer. Men nu er vi ved at være oppe i 
gear igen og den kommende tid byder på en del nye tiltag. 
 
Test af databasen 
Når I sidder med dette nyhedsbrev i hånden er databasen faktisk færdig, og så skal 
den selvfølgelig testes grundigt igennem. Til dette har vi brug for jeres hjælp. Det er 
derfor vigtigt, at vi har en testperson på så mange museer som muligt. Har I ikke 
allerede meldt jer til, så kan det nås endnu. Niels Wickman fra Holbæk Museum 
(wickman@holbmus.dk) og Henrik Skousen fra Moesgård (farkhs@hum.au.dk) står for 
koordineringen af testfasen og er samtidig i gang med at udarbejde nogle 
testspørgsmål. Testfasen begynder i denne uge (uge 8). 
 
Indføring af data 
Vi vil gerne give medlemsmuseerne hurtigt adgang til at indføre data, så de 
indskrevne data fra testfasen bliver ikke slettet fra databasen. Dette åbner mulighed 
for at de museer, som har et akut behov for indskrivning af udgravnings-data, vil 
kunne tyvstarte på en database, som ikke er testet helt færdigt. I testfasen vil der 
selvfølgelig kunne forekomme driftsnedbrud og der vil være mangler i databasens 
funktioner, men de indførte data ligger sikkert. 
 
Vejledning til databasen 
Der er ved at blive udarbejdet en vejledning til databasen. Vejledningen kommer til at 
indeholde en trin-for-trin gennemgang af en sagsoprettelse, samt en masse 
informationer om hvad databasen kan, og lige så vigtigt, noget om hvad den ikke 
kan. 
 
Hjemmesiden 
Nu kører www.udgravningsdata.dk, om end den ikke er helt klar. I løbet af vinteren 
vil funktionerne blive yderligere udbygget med informationer om bestyrelsens 
arbejde, referater, vejledninger, diskussionsforum og desuden vil hjemmesiden også 
fungere som indgangsportal til databasen. 
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Administration af brugerdata 
Da vores medlemsmuseer på sigt selv skal oprette deres egne brugere i databasen, 
så er der ved at blive lavet et tillægsprogram, som skal give en lokal administrator 
mulighed for at oprette nye brugernavne og passwords. Den lokale administrator vil 
kun kunne oprette brugere til det museum administratoren er tilknyttet.  
 
Kontaktperson på museerne 
Når databasen skal til at anvendes på jeres museum, så er det vigtigt at der er en 
kontaktperson, der står for kommunikationen mellem MUD og museet. Derfor skal vi 
have en kontaktperson på alle medlemsmuseerne. Kontaktpersoner kan indberettes 
pr. mail til undertegnede. 
 
Mobil-MUD 
Egentligt var det ikke meningen at brugerne skulle kunne forbinde til MUD-databasen 
med en almindelig mobiltelefons dataforbindelse, men forsøg med denne 
forbindelsestype antyder, at det er praktisk muligt. 
 
Fremtidsperspektiver 
Det er planen, at bestyrelsen skal til at kigge på mulighederne for kommunikation 
med de statslige databaser (Regin/Musernes samling og på sigt 4F). Og når vi kigger 
lidt længere frem, så er udviklingen af et program til håndtering af GIS-data det 
næste skridt. 
 
Økonomi 
Da der endnu ikke har været de store udgifter til udviklingsarbejdet, så ser 
økonomien fin ud. Når den egentlige drift af databasen går i gang, så vil bestyrelsen 
eller generalforsamlingen fastsætte nogle priser for de enkelte museers brug af 
databasen. 
 
Generalforsamling 
Vi håber på at generalforsamlingen kan afholdes i forbindelse med det arkæologiske 
råds årsmøde i slutningen af april, men det er ikke endeligt på plads. 
 
 

Med venlig hilsen 
Formand for bestyrelsen 

Carsten Risager  Tlf. 22 60 41 82 
muscmr@horsens.dk 


