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Nyhedsbrev, marts 2017 
Kære alle medlemsmuseer. 

Her følger årets første nyhedsbrev fra Museernes UdgravningsData.  

Ved afslutningen af forrige nyhedsbrev regnede vi med at SARA skulle tages i brug d. 14. november 
2016. Dette skete som bekendt ikke og opstart blev rykket til første kvartal 2017. 

Bestyrelsens samarbejde med Slots- og Kulturstyrelsen angående integrationen mellem MUD og 
SARA har derfor ligget stille siden midt november. I februar 2017 erfarede vi at arbejdet med MUD 
integrationen først kan igangsættes omkring juni måned. Bestyrelsen har derfor på sidste 
bestyrelsesmøde valgt at igangsætte nogle forbedringer og mindre rettelser i MUD, som på grund 
af forventningerne om en snarlig opstart af SARA har ligget stille siden sidste års 
generalforsamling. Disse forbedringer og mindre rettelser vil være en varig investering, som ikke 
overflødiggøres af en fremtidig integration med SARA. 

Vi vil derfor gerne informere vores brugere om de kommende tiltag vi har besluttet i bestyrelsen. 

MUD medlemskontingent 2017 

På generalforsamlingen 2016 blev det fremført af flere medlemsmuseer, at man gerne så en 
reduktion i udgifterne til MUD, når der fra begyndelsen af 2017 skulle betales til SARA databasen. 
På baggrund af usikkerheden omkring ibrugtagningen af SARA, valgte bestyrelsen sidste år ikke at 
gøre noget ved betalingen til MUD for 2016. Dette har vist sig at være en klog beslutning, da det 
nu ser ud til at integrationen af MUD i SARA formodentlig kan udskydes til sidste del af 2017 eller i 
løbet af 2018. 

Da der i lang tid ikke har været brugt af udviklingsmidlerne i MUD betyder det, at MUD har en del 
opsparede midler stående. Bestyrelsen har derfor på sidste bestyrelsesmøde beslutte at halvere 
kontingentbetalingen til MUD for 2017. Hvorvidt dette kan opretholdes i 2018 eller om vi må 
vende tilbage til fuld kontingentbetaling, vides på nuværende tidspunkt ikke. Dette afhænger 
meget af udviklingen af SARA og hvor langt integrationen mellem MUD og SARA er nået. 
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Som det vil fremgå længere fremme i nyhedsbrevet har bestyrelsen valgt at igangsætte nogle 
længe ventede udviklingsinitiativer i MUD og dermed bruge af de opsparede udviklingsmidler. Vi 
tilbageholder stadig en del midler til dannelsen af et dataoverførelsesmodul til SARA, hvis det viser 
sig at vi ikke kan få Styrelsen til at betale for dette. 

MUD på Facebook 

I erkendelse af at MUD-Forum ikke længere bliver brugt har bestyrelsen oprettet en lukket gruppe 
på Facebook til udveksling af erfaringer og tricks. Søg ”udgravningsdata.dk” og anmod om 
medlemskab. Gruppen er beregnet til brugere af MUD og bestyrelsen vil bruge den til at orientere 
om nyt og eventuelle fejlmeddelelser i drift af MUD. Nyheder og længere varende fejlmeddelelser 
vil fortsat blive sat på hjemmesiden, men facebookgruppen kan bruges til hurtige meddelelser. Vi 
betragter stadig udgravningsdata.dk som den primære kilde til oplysninger og minder om at dér 
findes brugervejledning, redskaber, referater, fejllister og ønskelister til MUD. Reelle fejl og 
nedbrug i MUD bør stadig meldes direkte til bestyrelsen pr. mail, men bestyrelsen kan så bruge 
facebookgruppen til at orientere om indmeldte fejl til alle medlemmer. 

Udviklingsplaner for MUD 

På sidste bestyrelsesmøde valgte bestyrelsen at undersøge mulighederne for at igangsætte 
følgende forbedringer og små rettelser i MUD: 

• Import af anlæg- og fundlister m.v fra Excel (f.eks. fundlister med koordinater fra Danefæ 
eller stenalderrekognoscering). Der skal udarbejdes excelskabeloner inkl. relevant 
validering, hvor muligt. 
Bestyrelsen drøftede relevante lister: Fund (Felter), Anlæg (Felter), Foto (Felter), Tegninger 
(Felter), Lag(Felter). 
Bestyrelsen vil udarbejde et kort oplæg til ønsker og arrangerer et arbejdsmøde med Jeppe 
fra COWI for at få afklaret om disse tiltag er mulige. 

• Rapport: Stavekontrol i den genererede word-rapport. Besluttet: tilbudssat. 
• Rapport: Formater af overskrifter m.v. skal ”ensliggøres”, uhensigtsmæssige mellemrum 

(Hugo laver oplæg til nødvendige tilpasninger). ”Rod med tilvalg/fravalg ”Indledende 
tekst”. Besluttet: tilbudssat. 

• Webservice, som Arkæologisk IT har udviklet i samarbejde med Peter Jensen. Mulighed for 
at give læse-adgang via Administrationsmodulet. Vi skal have aftale om hvordan redskabet 
deles med museumsverdenen samt aftale med Jeppe om hvad der skal til i 
administrationsmodulet samt et tilbud på ændringen. Besluttet igangsat! Hugo kontakter 
Jeppe + Arkæologisk IT). 

• Datovalidering af dato i fotolisten. Besluttet: tilbudssat. 
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• Udvidet liste til ”Begivenhed” under ”kampagne”. 
 

Bestyrelsen tager kontakt til Arkæologisk IT med henblik på inspiration til muligheder i form af 
”lavthængende frugter”. Hugo spørger i forbindelse med kontaktet jf. ovenstående. 

Ældre ønskeliste fra medlemmerne blev gennemgået summarisk for evt. udsatte rettelser, der er 
relevante endnu. Følgende blev valgt: 

• Vi forespørger vedr. EXIF-oplysninger med til fotoimport/-upload. Hvilke konsekvenser har 
det for MUD-SARA? 

• Relationstræet giver adgang til at springe til relevant liste og post. Det skal undersøges, 
hvor stor en opgave denne forbedring vil være. 

 

Til slut vil bestyrelsen gerne byde vores seneste medlem, Muse®um (Museum Salling) velkommen. 

MUD generalforsamling 2017 

Hermed indkalder bestyrelsen for MUD til den årlige generalforsamling 2017. Traditionen tro 
holder vi det sammen med det tidligere Arkæologisk GIS Forum, som nu er overgået til CAA-
Denmark. CAA-Denmark afholder konference d. 23.-24. maj 2017 på Moesgaard. MUD 
generalforsamling afholdes på 2. dagen for denne konference i tidsrummet 14-16. Det endelige 
program er ikke fastlagt endnu, så tidspunktet kendes ikke mere præcist. 

MUD generalforsamling bliver afholdt den 24. maj 2017 på Moesgaard mellem kl. 14-16. 

 

 

På bestyrelsens vegne, Mads Leen Jensen, Formand 


