
DIME til SARA (og MapInfo) 

Alle fund indleveret fra findere skal hos Viborg Museum fra 2019 registreres i DIME. 

Når vi får en indlevering beder vi om at få det afleveret således fundene er delt op pr. lokalitet og i DIME 

nummerorden (hvis de har viden om, hvordan lokaliteter er opdelt), ellers i blot DIME nummer orden. 

Nu kan man så vælge om man vil opdatere de enkelte poster i DIME eller først når man har lavet eksport af 

fundene (sagsnummer, fundnummer, betegnelse, datering etc.). 

Vælger man eksportformatet SARA. Kommer der et excel-ark, som ser ud på figur 1. Den øverste linje er 

koder, der bestemmer, hvor oplysningerne havner ved import til SARA.  

 

 

Figur 1: Excel-ark med koder fra SARA eksport fra DIME. 

De første fem kolonner er forudfyldt med:  

Kolonne A: CULTHISTGENSTAND (altså en kulturhistorisk genstand i SARA) 

Kolonne B: OBJECT_SAGLIG_REGISTRANT (vi registrerer stadig efter saglig registrant) 

Kolonne C: JORDFUND (saglig registrant, jordfund S) 

Disse tre kolonner skal trækkes med ned, så det står ud for hver linje med hver enkelt genstand.  

Kolonne D: Der er indtil videre ikke noget dedikeret felt til lokalitetsnummer i SARA…. Derfor har vi i tråd 

med de overførsler, der er lavet fra REGIN, valgt at oprette et alternativt nummer, der bliver defineret som 

”Lokalitetsnummer” 

Kolonne E: PARISH Definerer at stednummer (p3 i kolonne Q) er sogn. Da det endnu ikke er muligt at bruge 

stednumre, men kun sognenavne, dukker sognenavnet op ud fra koordinatsættet i DIME. Ikke alle 

sognenavne er unikke, og det kan give problemer. Både styrelsen og Axiell har lovet at rette op på dette.  

 

I kolonne F indtastes et accessionsnummer. Man opretter en accession i SARA for hver indlevering fra de 

enkelte detektorførere. Her får man indkomstdato og finderen knyttet til genstanden (hvis det ikke ønskes, 

kan det udelades, så sletter man bare kolonnen). 

I kolonne G indtastes sagsnummer/journalnummer, som de er oprettet i DIME. Det er forskelligt om de 

enkelte museer har valgt at oprette sager med eller uden akronym. Det er selvfølgelig vigtigt at skrive det 

samme format. Herved knyttes genstandene til sagerne, som de ellers ikke automatisk gør.  

Fra finders indtastninger og muligvis dine egne opdateringer som museumsbruger i DIME genereres de 

følgende kolonner: 

Kolonne H: DIME ID, så kan vi holde styr på genstandene. 

Kolonne I: Her skrives fundnummer. Nogle museer vælger at holde fast i DIME ID, som det primære indtil 

genstandene evt. har været omkring NM. 

Vi har valgt at fundnumre starter med sagsnummer, x og 4 cifre. Eks. 10200x0001. Men der frit slag med 

numre i SARA. 

Kolonne J: Materiale. Her er man desværre nødt til at følge de prædefinerede kategorier i SARA, hvilket ikke 

altid føles dækkende. Bl.a. er kobberlegering ikke en mulighed. Vi har kogt det ned til følgende for alle fund 



(hvis der skrives andet end disse har vi lavet en pop-up meddelelse i Excel, der siger FY!):  

 

Materiale 

Animalsk materiale 

Bly 

Bronze 

Flint 

Glas 

Guld 

Humant materiale 

Jern 

Kobber 

Ler (ubrændt) 

Lertøj 

Rav 

Sten 

Sølv 

Tegl 

Tin 

Uorganisk materiale 

Vegetabilsk 
materiale 

 

Der er langt flere på listen i SARA som abe og aborre, men altså ikke brændt ler eller kobberlegering. Hvis 

man får skrevet noget der, ikke er på listen vil SARA melde fejl ved forsøg på import. 

Kolonne K: Betegnelse af genstand. 

Kolonne L: Beskrivelse 

Kolonne M: Datering start 

Kolonne N: Datering slut 

Kolonne O: Østlig koordinat i ETRS89.  

Kolonne P: Nordlig koordinat i ETRS89.   

Koordinater overføres ikke til SARA. Vi bruger det dog til at lave en tabel, som kopieres ind i et samlet 

MapInfo GIS lag for detektorfund i vores ansvarsområde. Dejligt at have til daglig sagsbehandling, 

beretninger og artikler. 

Kolonne Q: sogn. Navnet genereres ud fra koordinater i DIME. 

Kolonne R: lokalitetsnummer. Fra Fund & Fortidsminder. Kan indtastes i DIME inden eksporten. 

Kolonne S: Fundbehandling. Hvis der er behandlet på genstanden. Overføres ikke til SARA. 

Kolonne T: Indkomstdato eller funddato. Overføres ikke. Kan bruges i accessionen.  

Kolonne U: Længde 

Kolonne V: Bredde. Overføres ikke da, længde, bredde og vægt er i samme linje i SARA. Hvis man vil have 

alle tre, skal der laves tre importer, da der skal gemmes, før der kan genereres en ny linje. Da der ikke er 



stop for dobbeltnummerering i SARA, er dette i praksis ikke muligt. Så hvis bredde og længde skal med ind 

kan man evt taste det i beskrivelsesfeltet eller direkte i SARA. 

Kolonne X: Vægt. Angives i gram og med punktum i stedet for komma. 

Kolonne Y: Finders navn. Overføres ikke til SARA, men kan bruges i accessionen. På den måde kan man 

søge ud, hvem der har afleveret, hvad og hvornår og på hvilken sag. Evt. til at følge x-formen til 

danefævurderingen. 

Kolonne Z: Prædefineret kolonne, der angiver at den angivelse, som overføres fra kolonne X er vægt. 

Angivelsen ”vægt” skal trækkes med ned i hver enkelt linje.  

Kolonne AA: prædefineret kolonne, der angiver at vægtangivelsen er gram. Angivelsen ”gram” skal trækkes 

med ned i hver enkelt linje.  

 

 

 

 

 

 

Når man har rettet sit excel-ark til, gemmes det i csv-format. 

Når man er logget ind på SARA vælger man import og internt objekt katalog. Man finder sin csv-fil og kører 

en testimport. Hvis der meldes om ingen fejl, slides test-import fra og man kører den egentlige import. Det er 

ikke nødvendigt, at  

 

 
Figur 2: Screendump fra SARA. Vælg import fanen til højre når du er logget ind. I pop up vinduet vælges det ønskede fil og der 
trykkes OK for test import. Hvis der ikke meldes om fejl slides test import fra og der trykkes ok igen. 



Man kan vælge at køre en lokalitet, en finder eller alle sine detektorfund på en gang. Det afhænger af, hvad 

man er tryk ved at kunne overskue. 

VIGTIGT! DER MÅ ALDRIG VÆRE LINJESKIFT I EXCEL-ARKET/CSV FILEN, DA DET OPFATTES SOM 

EN NY POST 

HUSK AT VÆRE GRUNDIG MED NUMMERERING, DA DER IKKE ER ER AUTOMATISK BLOKERING AF 

DOBBELTNUMRE I SARA. DEN OPRETTES BARE EN POST MERE MED SAMME NUMMER, SELVOM 

DET EKSISTERER I FORVEJEN. 

 

 


