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Nyhedsbrev, 
december, 2012 
 

Status – drift og udvikling af formaterne m.v. 
MUD køre generelt sikkert og uden problemer, der har dog været en enkelt blokering af 

overførelsen fra MUD til Regin d. 30. aug. Fejlen blev desværre først rettet 8 arbejdsdage senere. 

Bestyrelsen i MUD påtalte denne lange sagsbehandlingstid overfor udbyder, som til gengæld har 

lovet en hurtigere reaktionstid på kritiske fejl i systemet fremover. Derudover har der været 

mindre problemer, som formodentlig skyldes kommunikationsfejl på internetforbindelsen. 

Desuden er det opdaget at det er muligt at redigere i en sag, hvor der står ”ikke under 

udarbejdelse”. Samt at det er muligt at skrive ”I” eller ”V” i anlægsangivelsen, selvom ”tillad I og V 

i angivelser” ikke er slået til ved oprettelsen af sagen. Begge fejl vil blive kigget på i det nye år. 

Udvikling 
MUD arbejder løbende med udvikling af databasen, men har det seneste års tid været mest 

beskæftiget med strukturering og prioritering af de mange ønsker til funktionalitet, som 

medlemsmuseerne har indberettet. 

MUD-GIS 

Da det fra starten af Museernes Udgravningsdata har været vores ambition at kunne opbevare og 

arbejde integreret med GIS-data, har bestyrelsen igen taget bolden op omkring udviklingen af 

MUD-GIS. Selvom ansøgningen til Kulturstyrelsens udviklingspulje i 2010 ikke gav det ønskede 

resultat, ser bestyrelsen stadig med stor alvor på problemet. Bestyrelsen anmodede derfor Det 

Arkæologiske Faglige Råd om at forestå en undersøgelse af forholdene omkring bevaring af 

Geodata/GIS-data på de enkelte museer. Undersøgelsen var tænkt som en pejling af, hvordan 

museerne håndterer digital bevaring af disse data. Digitale udgravningsdata har brug for en høj 

grad af digital bevaring, da de er meget sårbare overfor forældelse, manglende dokumentation og 
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systemnedbrud. Endvidere opfordrede vi Rådet til en fortsat øget fokusering på problematikken, 

idet det modsatte kan få katastrofale følger for den danske museumsverden. Rådets svar var, at de 

også ser det som ”en af de største strukturelle udfordringer for dansk arkæologi i øjeblikket...”. 

Men at de vil afvente en afklaring på i hvilket omfang Fælles Museums IT vil varetage de 

problemstillinger, som MUD har berørt. 

Sideløbende med dette har MUD været i kontakt med Rigsarkivet med henblik på at udveksle 

erfaringer og problematikker ved bevaring af GIS-data. Det er foreløbig mundet ud i et fælles 

samarbejde omkring en konference om bevaring af Geodata i 2013. Datoen er endnu ikke fastlagt. 

Bestyrelsen vil fortsat arbejde for en national løsning af problematikken omkring bevaring af 

digitale arkæologiske geodata. 

MUD og Fælles Museums IT 

Bestyrelsen af Museernes Udgravningsdata blev i 2011 kontaktet af Henrik Jarl med henblik på 

deltagelse i ”Arbejdsgruppen for fælles begreb- og datamodel” i Kulturstyrelsens nye store IT 

projekt: Fælles Museums IT. Som det har fremgået af flere bestyrelsesmødereferater kunne 

hverken MUD eller bestyrelsesmedlemmernes institutioner i første omgang afse midler til at 

dække en medarbejders deltagelse i disse møder. Heldigvis er det blevet arrangeret således, at 

Museum Sønderjylland fandt finansiering til, at Carsten Risager kan deltage i møderne som 

bindeled mellem MUD og Fælles Museums IT. Carsten repræsentere dog ikke MUD, da han ikke 

længere er med i bestyrelsen, men skal varetage arkæologernes interesser i relation til registrering 

af arkæologiske udgravningsdata. Bestyrelsen i MUD har overfor Henrik Jarl pointeret vigtigheden 

af, at en fortsat ”smertefri” indberetning fra MUD til ”det nye Regin” som et minimum vil kræve, 

at der foreligger en VELBESKREVET webservice, som MUD kan arbejde med. 

I forbindelse med Carsten Risagers deltagelse i arbejdsgruppen for en fælles begreb- og datamodel 

er bestyrelsen i MUD blevet spurgt, om vi hypotetisk set kunne være interesseret i at 

Kulturstyrelsen overtog driften af MUD og indlejrede det i FMIT. Det skal dog her pointeres, at det 

endnu kun er på et fiktivt idéplan og at ikke vides, hvorvidt denne mulighed overhovedet kan 

realiseres. I udgangspunktet tror vi ikke det bliver aktuelt, men ser dog positivt på muligheden. 

For at et sådant scenarie overhovedet kan blive aktuelt har MUD en række krav som skal opfyldes. 

Men i bund og grund handler det om, at vores brugere ikke skal stilles ringere end de er nu. 

Systemet skal være operationelt og effektivt i praktisk i brug på en arkæologisk udgravning. Det vil 

sige at systemet skal kunne fungere over en "smal" mobil Internetforbindelse og på ældre 

computere, som de ofte anvendes i feltbrug. 
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Ønsker og videreudvikling 
Det sidste halve års tid har vi arbejdet mere målrettet på at prioritere og kategorisere de mange 

forskellige ønsker, der i tidens løb er kommet til MUD. Ønskerne er først prioriteret internt i 

bestyrelsen, dernæst prismæssigt vurderet af Cowi og derudfra endeligt prioriteret i bestyrelsen. 

Der er så blevet skrevet en udførlig beskrivelse/kravspecifikation til de ønsker, der er kommet 

igennem prioriteringsprocessen, og disse er nu ved at blive endeligt prissat hos COWI. Når vi har et 

samlet oversigt over prisniveauet på de enkelte opgave, kan vi begynde at sætte dem i værk i det 

omfang der er økonomiske midler hertil på MUDs udviklingsbudget. 

De ønsker som er medtaget i den videre behandling fremgår af Excel-listen: ”Prioriteret liste over 

ønsker til MUD”, som ligger på hjemmesiden. Der er desuden skrevet i tråden for de enkelte 

ønsker i MUD Forum og tråden er derefter låst for videre kommentarer. 

Har I fortsat ønsker til MUDs funktionalitet mm. så skriv dem endelig op på MUD Forum (du skal 

først oprettes som bruger, hvis du ikke er det endnu). Men læs venligst først de allerede 

opremsede ønsker igennem og find evt. også anvisninger på, hvordan du evt. kan ”komme 

omkring” nogle af udfordringerne. Vi har grupperet emnerne i MUD Forum, så det burde være lige 

til at gå til. Men vær generelt omhyggelig med at beskrive jeres ønsker fyldestgørende – det 

reducerer muligheden for misforståelser og længere sagsbehandling. 

Bestyrelsens medlemmer kan også kontaktes pr. mail (helst ikke telefon om regulære ønsker), hvis 

du hellere vil igennem med dit ønske ad den vej. 

Abonnementspriser i 2013 
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. 

Da vi ikke har modtaget henvendelser angående planlagte museumssammenlægninger i 2013, vil 

det årlige kontingent for 2013 være det samme som for 2012: 

Indmeldelsesgebyr  kr. 8.000  

Oprettelse af nyt akronym  kr. 4.000  

Årligt kontingent pr. 
museum  

kr. 7.000  

Årligt kontingent pr. 
akronym  

kr. 1.000  

(alle beløb er ex moms.) 
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Driftsafregningen er også afhængig af det enkelte museums forbrug og prisen pr. GB ved vores 

server-host. For 2013 har vi forhandlet os frem til en reduktion af GB-prisen. For 2013 skal I betale 

MUD kr. 96,- pr. GB I bruger på serveren. Til sammenligning kan vi oplyse at prisen i 2012 var på kr. 

120,- pr. GB. 

Hvis der sker museumssammenlægninger i 2013 skal vi af hensyn til afregningen for 2014 have 

modtaget henvendelse herom inden d. 1. oktober 2013. Vi forbeholder os dog retten til at 

regulere kontingentbetalingen for samtlige medlemmer i 2014 alt efter hvor mange 

museumssammenlægninger der kommer. Vi har på sidste bestyrelsesmøde d. 27.nov. 2012 

principbesluttet, at vi som minimum skal have samme driftsbeløb ind til den fortsatte drift, som vi 

opkrævede for 2012. 

Medlemmer 
Pr. december 2012 har MUD 33 medlemsinstitutioner og 40 akronymer ”i drift”. Vores 

”dækningskort” viser en stor geografisk udbredelse. Vi bruger i øjeblikket omkring 600 GB 

diskplads på serveren. Fordelingen af datamængden kan I forvisse Jer om ved at logge ind i 

administrationsmodulet på MUDs hjemmeside. 

”Kom i gang” – tilbud om hjælp 
Vi kan i medlemsoversigten se, at flere medlemsinstitutioner stadig tøver med at tage MUD i brug 

i den arkæologiske dagligdag. Hvis dette skyldes en usikkerhed over ”systemets” kunnen, er man 

altid velkommen til at kontakte MUD. Bestyrelsesmedlemmernes institutioner har tidligere afholdt 

introduktionsdage for enkelte museer, hvor det blev demonstreret, hvordan ”systemet” kan virke i 

den arkæologiske dagligdag. 

Endvidere kan man købe kurser af én eller to dages varighed i brugen af MUD og 

kommunikationen med MapInfo. Så får man afprøvet den konkrete brug af systemet og kommer 

godt igang med at lægge sine egne data op i MUD. 

Nyt på hjemmesiden 
Som noget nyt har Kaj og Asger fra henholdsvis Silkeborg Museum og Odense Bys Museer sammen 

udviklet et automatiseringsredskab, der retter indtastningen i MUD betydeligt. Ved hjælp af det 

lille program Autohotkey, som kan downloades fra hjemmesiden, kan flere poster i listerne 

indtastes automatisk. Der er brugervejledning til programmet og det er meget enkelt i brug. 

På bestyrelsens vegne, Mads Leen Jensen, Formand 


