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S T R AT E G I F O R A N A LO G T O G D I G I TA LT
D O K U M E N TAT I O N S M AT E R I A L E
Moesgaard Museum er et statsanerkendt kulturhistorisk museum med arkæologisk ansvarsområde i kommunerne Aarhus, Favrskov, Odder og Samsø. Ligeledes er museet
det juridisk ansvarlige museum for marinarkæologien i Vestdanmark. Det marinarkæologiske ansvar forvaltes i samarbejde med De Kulturhistoriske Museer i Holstebro, Nordjyllands Kystmuseum og Langelands Museum. Museet varetager nyere tids kulturhistoriske bevaringsværdier, i Odder og Samsø kommuner og har samlinger knyttet hertil.
Herudover har museet en orientalsk afdeling, der foretager arkæologiske undersøgelser i Den Arabiske Golf, ligesom museet har en etnografisk afdeling med forskning, der
spænder meget bredt geografisk med et tidsmæssigt fokus på tiden efter 2. Verdenskrig
foruden en afdeling for konservering og naturvidenskab.

Sagsstyring
Overordnet håndteres dokumentation fra arkæologiske udgravninger på sagsniveau, i
et prædefineret digitalt hierarkisk mappesystem og inddeles i hhv. igangværende og afsluttede sager. For alle sager gælder, at disse findes organiseret i et netværksbaseret filsystem, og er indplaceret i henhold til sagens forløb. Museet vedligeholder endvidere et
analogt arkiv og hvert år gennemgås status for afsluttede sager. Arkæologiske udgravninger registreres direkte i databasen Museernes Udgravningsdata (MUD). Fremadrettet vil udgravningsdata løbende blive overført til den nationale kulturhistoriske database SARA. Der foretages endvidere registrering i databasen Fund & Fortidsminder, hvortil
bl.a. danefæregistreringer og udgravningsberetninger uploades.

Sikring af digitalt materiale
Al digital dokumentation er sikret via backup samt synkronisering til online cloud services leveret af Microsoft. Således er alle elementer i den digitale sagsstyring og journalisering sikret og integreret via anvendelsen af Microsofts produkter og tjenester herunder OneDrive, Azure, SharePoint og Outlook. Digitalisering samt en øget indsats på den
digitale kulturarv er en væsentlig del af museets strategi. Derfor arbejdes der målrettet
imod videreudviklingen af fleksible og bæredygtige løsninger til håndteringen af bl.a.
GIS og rumlige digitale data. Dette fokusområde realiseres f.eks. gennem etableringen
af en egentlig GIS server, baseret på Free Open Source Software, der ikke blot sikrer, at
alle digitale udgravningsplaner arkiveres i fremtidssikre åbne dataformater, men også i
højere grad understøtter tilgængeliggørelse, forskningsmæssig genanvendelse og integrering af de komplekse rumlige data. Et andet fokusområde er de naturvidenskabelige
data, hvor det er museets strategi fortsat at udbygge og videreudvikle det eksisterende
digitale sagsindeks til en egentlig, offentlig tilgængelig database over naturvidenskabelige analyser, dateringer mv. En fuld realisering af fokusområder vil bero på udformning
af projekter, hvor ekstern finansiering skal indgå. Alle museets digitale initiativer indenfor datahåndtering udarbejdes med fokus på integration og dataudveksling med eksisterende databaser; særligt SARA.
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Siden 2008/09 har museet gennem flere samlingsprojekter arbejdet med digitalisering af analogt materiale i form af rapporter, beretninger, håndskrift (bl.a. i form af genstandslister), protokoller, tegninger samt fotos. Det var også i 2009, at museet overgik til
Regin, hvor sager og genstande blev indført og nu er videreført til SARA. Der pågår endvidere løbende opdatering af databasen Fund og Fortidsminder. Museet har yderligere
arkivmateriale, som planlægges digitaliseret i de kommende år – det drejer sig eksempelvis om yderligere dias, tegninger i store formater, konserveringsjournaler samt visse
placeringsoplysninger.
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