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ene er den retrospektive indtastning, hvor
gamle genstandsregistreringer og sagsnumre
vanskelligt kunne passes ind i de ret rigide
rammer, som der hidtil har været i databasen;
og det andet åbner for en mere detaljeret
videnskabelig analyse af objekter i
genstandslisten vha. muligheden for at bruge
undernumre. Specielt det andet område vil
give et massivt kvalitetsløft til de data fra
arkæologiske udgravninger, som vi
indberetter til de nationale databaser.

Da formanden på grund af
personalereduktion afslutter sit arbejdsforhold
ved Horsens Museum, skal den kommende
bestyrelse for MUD ved konstitueringen
udpege en ny formand. Så til alle museer
med digitalt engagerede medarbejdere, få
dem til at stille op til bestyrelsen. Husk at det
også drejer sig om ansvaret for jeres
data!!!

Udvikling
Det sidste halve års tid har vi arbejdet på at
udvide muligheden for nummerering af
journaler(sager) og genstande i MUDdatabasen. Dette skyldes to faktorer, som
begge er knyttet til numre i MUD, 1. eksport til
Regin/Museernes Samlinger og 2. de indtil nu
meget begrænsede muligheder for at have en
kompleks nummerering i MUD.
Faktor 1: Museer som bruger Regin som
deres Collection Management System, vil
typisk have en vejledning, hvor de har
beskrevet de nummerformater som objekter
bliver registreret under i Regin. Horsens
Museum bruger f.eks. ved genstande
01795X00120 og journalnumre 01795, hvis
det samme bliver eksporteret fra MUD til
Regin, vil samme genstand komme til at
hedde HOM1795-X120 og journalnummeret
HOM1795. Dette går naturligvis ikke og
bestyrelsen kan ikke betone kraftigt nok, at
hvis formaterne i museets Regin-vejledning
og i eksporten fra MUD ikke er de samme, så
bør man under ingen omstændigheder
eksportere materiale fra MUD til Regin. Når
muligheden for udvidet nummerering er
blevet implementeret, så skulle der ikke være
problemer med at eksportere.
Faktor 2: Den meget begrænsede mulighed
for at nummerere sager og genstande har
haft indflydelse på specielt to områder; det

Finansiering af udvikling
Til at finansiere dette udviklingsarbejde vil vi
gerne have jeres hjælp. For at denne opgave
ikke skal sætte alt andet udviklingsarbejde
helt i stå, så er det vigtigt at få eksterne
midler ind til at delfinansiere opgaven. Flere
af de større museer har allerede givet tilsagn
om at yde et bidrag (på 10.000 kr. pr.
museum) til udviklingen af dette modul, men
jo flere der er med, desto nemmere bliver
byrden at bære. Og da de bredeste skuldre
kan bære de tungeste byrder, så er Museum
Sønderjylland ved at skrive en ansøgning til
Kulturarvsstyrelsen, hvor de bliver tilbudt
ansøgt om at deltage i betalingen af opgaven.
Hvis jeres museum gerne vil være
medunderskrivere på denne ansøgning, så
ret henvendelse til Lennart Madsen
(lema@museum-sonderjylland.dk)

MUD på middelaldergravninger
MUD-databasen blev fremvist på
Middelalderarkæologisk Metodenetværkets
seminar d. 8. oktober 2010 på Aarhus
Universitet om ”Digitale data og
Middelalderarkæologien”. Seminaret
mundede ud i etableringen af en
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denne situation har vi i første omgang valgt at
ændre lidt på betalingsbetingelserne:

arbejdsgruppe, der skal producere en skriftlig
indstilling til ønsker for fremtidige forbedringer
af MUD, med henblik på håndtering af
udgravninger med komplekse stratigrafier. Se
også http://www.middelaldermetode.dk/

Men hvis I er medlem af MUD og kun har et
akronym, så er prisen den samme. Hvis/når
der sker en yderligere samling af museer
med arkæologisk ansvarsområde, så må I
forvente at MUD hæver
medlemskontingentet.

Priser for 2011
I disse år er der en ombrydning i gang i det
danske museumslandskab, dette er
naturligvis også noget vi mærker både på
vores respektive museer og i forbindelse med
MUD samarbejdet. Dette er en proces som
helt naturligt vil give os færre medlemmer,
men flere akronymer. For at kunne håndtere
Alle beløb er ex. moms
Indmeldelsesgebyr
Oprettelse af nyt akronym
Årligt kontingent pr. museum
Årligt kontingent pr. akronym

Driftsafregningen er afhængig af det enkelte
museums forbrug og prisen pr. Gb ved vores
server-host. For 2011 skal I betale MUD 120
kr. pr. Gb I bruger på serveren.
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Med venlig hilsen
Carsten Risager
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