
Brug Google, når du slægtsforsker 

Ofte leder slægtsforskere efter deres forfædre i kirkebøger eller folketællinger, som er lagt 

ud på internettet af arkiverne. Men hvis søgning i arkivets arkivalier ikke giver resultat - så 

prøv at søge på Google (eller andre søgemaskiner). På alle tænkelige måder. Måske 

dukker der endda nulevende slægtninge frem. 

Hvordan søger man på Google efter helt almindelige navne som Jensen, Nielsen eller 

Madsen? 

Og hvordan kan man få ”kød” på historierne om ens  forfædre ved at søge med ”lys og 

lygte” på Google? 

 

Når det føles som at søge efter en nål i en høstak, hvordan finjusterer man så sine 

søgninger? Hvordan søger man for eksempel efter sine forfædre inde i et stort 

uoverskueligt pdf-dokument? 

Vær kritisk over for de oplysninger, som du finder ude på internettet og tjek altid 

oplysningerne i arkivernes arkivalier. 

 

Start søgning 

Eks. 

En forfader Mads Peter Madsen fra Elsborg ved Bjerringbro. 

Jeg prøver at søge:  

 
De første poster:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hedder han ”Peter” eller ”Peder”?  

Prøv at trunkere, så du får både Peter og Peder frem. Brug ”+” 

 
 

Emnesøgning 

Søg på forskellige emner, som kan være relevante for din slægtsforskning: 

Fx 

Møller i Danmark 

Skoler i gamle dage 

Jernbanestationer 

Byers historie 

Toldvæsenet 

Gamle håndværk 

Gamle gårde  

 

 

Søgeværktøjer – tidsinterval 

Hvis du vil have poster frem, som nyligt er lagt på internettet, så prøv at klikke på ”Den 

seneste måned” – i stedet for ”Ethvert tidsinterval”. 

 

 

 

 

 

 



Billedsøgning 

Prøv at søge udelukkende i Billeder. 

 

Google maps 

En af mine forfædre havde en cigarforretning og lejlighed i København, Haderslevgade nr. 

31. Se huset på hjørnet med ”street view”. 

 

Søg og se også egne og gårde på Google Maps. 

Eksempler: 

Ulriksdalsvej 16, gården Elysium, Nørre Alslev 

(vælg satellit-kort) 

 

Facebook 

Hvordan søger man slægtninge på Facebook? Ved en søgning på Google, dukker en 

nulevende slægtning måske op på Facebook. Hvordan griber man det an? Kan man 

kontakte vedkommende, hvis man ikke selv er på Facebook? 

 

At søge i artikler og pdf-dokumenter 

Ude på nettet findes digitaliserede aviser, artikler og pdf-dokumenter lagt ud. 

Hvordan søger man efter sine forfædre inde i et stort uoverskueligt pdf-dokument?  

En af mine forfædre kom fra et børnehjem i Lund (på Stevns). Hvordan finder jeg 

oplysninger om børnehjemmet og menneskerne i landsbyen? 

 

På nettet findes fx pdf-dokumentet : 50 huse i Lund 

 

 

 

 



 

 

Eks. 

Søg og find oplysninger om Børnehjemmet i Lund i dokumentet. 

Højreklik på siden. Klik på Søg efter. 

(Eller tryk ”Control” og ”F”) 

 

 


