
Myten om linksfarme
Mange tror fejlagtigt at man bliver straffet for at linkfarme har dit link på deres
side..... Artiklen har ufortjent modtaget lave karakterer fordi nogle ikke mener at
den ikke dækker bredt nok. MEN det er dog en del af den baggrundsviden som
man bør have
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Mange tror fejlagtigt at man bliver straffet for at linkfarme har dit link på deres side..... Men det gør man
ikke.... Så ville mange jo tilmelde deres konkurrenter.... ik!!!!!!
Det kan ALDRIG have skadelig virkning....

Det lyder jo meget rimeligt at man ikke kan skade sine konkurrenter, men der er dog alligevel ting som
kan gå galt og forværre din placering i søgemaskinerne....

Hvad er linkfarme....
Linkfarme blev for nogle år siden oprettet med lynets hast. Man fandt ud af den enorme magt man
opnåede, hvis man linkede imellem sider som omhandlede det samme emne på forskellige domæner (ip-
adresser)
Man købte f.eks 10 domæner og placerede dem på forskellige ip-adresser.
Derefter lavede man på hver domæne de samme emne-sider og linkede indbyrdes.
Søgemaskinerne tror derfor at når der er linkes fra f.eks. www.domæne1.dk/mobil.htm til
www.domæne2.dk/mobil.htm og begge sider har ordet mobil under metatags, sidernes titel hedder noget
med mobil, og mobil indgår i teksten, og i link-teksten så må det jo være interessant for dem som søger
efter mobil..... og derfor bliver man højere placeret.

Teknikken er god.... endda rigtig god og bruges meget på nettet...

Bliver jeg bannet/straffet fordi de linker
Nej nej nej og atter nej......
Man kan aldrig blive straffet fordi andre linker til dig. Så kunne enhver fjols købe 10 domæner og linke
sindsygt meget til dig..... Det er der jo ikke noget ulovligt i

Jeg har læst så mange gange at det er skadeligt
Det kan være skadeligt, men KUN p.g.a. det du selv laver.
"Betalingen" for link fra en linkfarm, er at du også linker tilbage, eller til en anden side bestemt af dem.
Men men men.... Bliver denne side katagoriseret som linkfarm vil den blive bannet, og linker du til en
bannet side, så medregnes du som "medskyldig" og din side får straf-point som gør at din side bliver
placeret MEGET længere nede.

Er det rigtigt eller forkert at benytte linkfarme
Der er meget forskellige holdninger til brugen af linkfarme. Men fakta er at den store vinder er
linkfarmene. De giver 1 link til f.eks. 20 sider, og får til gængæld 20 links fra 20 sider. De vil derfor blive
højere placeret....

Det er rendyrket fakta at man IKKE kan blive godt placeret hvis der ikke er nogen som linker til din side.
Det er derfor strengt nødvendigt at få links.

Denne guide er oprindeligt
udgivet på Eksperten.dk



Den mest korrekte måde at gøre det på er at lave en søgning på det emne man gerne vil findes på. (f.eks.
mobil, ringetoner, javaspil osv.)
Prøv at bytte links med dem som fremgår under de 20 første resultater. Hold styr på hvem du kontakter,
og kig listen igennem f.eks. hver måned. (gør det både på msn og google)
En anden måde at gøre det på¨er ved at betale sig fra det. Der findes også den slags betalings-linkfarm-
sider på nettet, men igen er det meget meget bedre at betale dem som står øverst ved søgning på dit
emne.

Hvordan ved man om en side er bannet
1) Lav en søgning som denne
http://www.google.com/search?hl=da&q=site%3Ahttp%3A%2F%2Fwww.domæne.dk&lr= og udskift
domæne. Findes ingen sider er du næsten med garanti "smidt af" (husk også en søgning uden www)
2)Hent google toolbar http://www.google.com/intl/da/options.html og kig om pagerank er grå (Skal ikke
forveksles med hvid som betyder at siden har 0 i pagerank)

Summa sumarum
* Du bliver ikke straffet for de ting som kan laves af konkurrenter...
* Det er meget vigtigt jævnligt at gennemgå sine links. En helt almindelig linkpartner kan jo også lave
noget "forkert" og blive bannet. Du vil så blive straffet, hvis du linker tilbage...
* Ryger du en dag meget langt ned på søgninger kan det være en meget god ide at gennemgå dine links
* Hoster du ikke selv dine sider, er der oftest flere domæner tilknyttet samme ip-adresse. Bliver en af disse
sider bannet får det også negativ konsekvens for de andre sider på denne ipadresse (Ikke en påstand jeg
er sikker på, men frembragt i andre forums. Det er ihvertfald en kendt faktor at links fra domæner med
samme ip-adresse ikke vægtes så højt som link fra unikke ip-adresser.)

Rettelser og kommentarer
Ingen endnu

Andre artikler som anbefales

Hvad skal optimeres for at google vil sætte min side øverst/højt...... En artikel om hvordan du
bruger
allinanchor, allintitle, allintext og allinurl til at finde ud af hvilke faktorer der skal optimeres for at få
bedre placering
http://exp.dk/artikler/837

Gratis e-book om søgemaskine optimering
gratis e-book om søgemaskine optimering, hvor hver enkelt emne bliver vist med eksempler <a
href="http://www.tilbudsjagt.dk/webmaster-tjen-penge.htm">klik her</a> (Engelsk tale, fylder ca. 1
Mb)

Mvh.
Eric Pedersen
seo(snabel-a)konkurrencesvar.dk
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Forslaget til hvad man bør gøre, er fint. Udover det bliver myten næsten kun bekræftiget og begrebet
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"ulovligt" bliver brugt i flæng, selvom ingen vil tror at den danske straffelov på noget tidspunkt omtaler
linkfarme. Sproget er også lidt for talesprogsagtigt i mine øjne, så artiklen fremstår ikke voldsom seriøs.
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Super
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Spændende. Helt sikkert 5 point værd
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Ok artikel. Dog kun en rids i Google universets overflade. Måske sammenhængen mellem PageRank og
almindeligt godt kvalitetsindhold, kunne være en anden indgangsvinkel til Linkfarme emnet
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tak fordi du tager lidt fat i linkdelen på google
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God kort og grundlæggende artikel :D

Kommentar af mikze d. 22. Dec 2005 | 11

Værd at betale 5 point for
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interessant læsning takker
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Rigtig god artikel der er værd at læse.
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kort, middelmådig.. og drop lige !!! i overskifterne, det ligner jo en spam email.
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