
Vejledning til Stednavne 
 
Stednavne 
Her kan du søge efter steder i hele landet. Skulle du ikke finde det du søger, er der mulighed for at 
du selv kan tilføje steder til databasen. Servicen er kombineret med et Google Maps kort, som 
viser det sted du søger efter hvis det findes på Google Maps.   
 
Et eksempel kan være at du f. eks søger efter Søborg. 
 
Du kan så vælge at skrive ”Søborg” i søgefeltet, således:  

 
og trykke på Enter tasten eller klikke på knappen ”Søg”. 
 
 Du får så præsenteret nedenstående billede hvor der er suppleret med et Google Maps kort og et 
Amts- /Sognekort. Google Maps kortet viser nu det sted du har søgt efter i søgefeltet (hvis det 
findes i Google Maps kortet), og Amtskortet viser det Amt, markeret med en rød streg, der er 
angivet i den første linie i resultatlisten til venstre, ligesom tilgrænsende amter/sogne vises. Såvel 
Google Maps kortet som Amtskortet kan zoomes. 

 
 



 
Fordelen ved at have de tilgrænsende amter/sogne med i Amts- / Sognekortet er, at det sogn man 
søger i, i sagens natur, ofte ligger i udkanten af amtet, og derfor kan det være meget anvendeligt 
at man umiddelbart kan se hvilke sogne og herreder der grænser umiddelbart op til.  Ønsker man 

at se Amtet alene, uden tilgrænsende amter kan man klikke på pil til højre over kortet   
 

Bemærk også den blå knap ”Find afstand” over Google Maps kortet.  Klikker du på den, får 
du et kort op hvor du kan måle gå-afstand og –tid mellem to steder, hvilket er meget praktisk når 
man skal sandsynliggøre om de steder man arbejder med er rigtige i forhold til om personer fra to 
steder har haft noget med hinanden at gøre. 
 
Listen, i vores eksempel, viser alle de stednavne der indeholder teksten ”Søborg”. I dette tilfælde 
er der både et sogn der hedder Søborg, og en række steder som indeholder navnet, og det hele 
bliver vist. Visningen er sorteret efter Amt, Herred, Sogn, Stednavn. Du kan selv ændre sorteringen 
ved at klikke på overskrifterne over kolonnerne. Hvis du f. eks klikker på ”Herred” over 
herredskolonnen, bliver listen sorteret efter Herred i stedet.  
 
I selve listen er der mulighed for en mere detaljeret søgning.  

Denne opnår du hvis du klikker i listen på symbolet  ud for det sted du ønsker at finde på 
kortet. Stedet vil så, hvis stedet findes i Google Maps kortet, blive vist på Google Maps, og der vil 
ligeledes blive vist Amtskortet for det amt som stedet ligger i. I vores eksempel vises Søborg ved 
København på Google Maps kortet fordi det er den første ”Søborg” som Google Maps finder i 
kortet. Hvis den Søborg vi ønsker at finde er Søborg i Gilleleje sogn i Frederiksborg Amt, kan vi 
klikke her 

 på ikonet markeret med blåt, og 
så viser Google Maps kortet Søborg Slotsruin i Frederiksborg. 
 
Med disse muligheder giver Stednavne på genealogiskforum.dk mulighed for at arbejde mere 
intelligent med steder, sogn, herreder, amter og sammenhængen imellem dem. 
  
Forneden til venstre er der mulighed for at tilføje stednavne til databasen. Der vil naturligt være 
stednavne der mangler i databasen, og her er altså muligheden for at du kan tilføje dine egne 
stednavne. Et stednavn kan være et navn på en by, en gård, et slot, en skov, eller hvad som helst 
der kan angive, at her er en lokation der har været, eller er, anvendt som en betegnelse for et 
sted. Det er en stor hjælp for alle der bruger denne database nu, og i fremtiden, at der tilføjes så 
mange stednavne som muligt. Så herfra skal lyde en stor opfordring til at benytte denne mulighed. 
 
Det er tanken, at Stednavne, over tid, kommer til at spille en endnu mere central rolle på 
genealogiskforum.dk. 
 
Prøv selv at arbejde med Stednavne, og rigtig God fornøjelse med alle arkivalier på 
genealogiskforum.dk 


