
Find ejeren af et vilkårligt domæne
Det kan altid være dejligt, at se hvem der ejer et domæne. Det er overraskende
nemt, og kan hjælpe dig med at afsløre svindlere eller blot finde ejeren bag et
domæne, som du er interesseret i.
Skrevet den 20. Oct 2014 af AChristensen I kategorien Internet / Generelt | 

Ved at gå ind på www.dk-hostmaster.dk kan du faktisk gøre det med få klik. På selve forsiden er der en
boks, der hedder "Find .dk domæne-navn". Hvis du blot taster det ønskede domænenavn ind, kan du se,
hvem der er ejeren af domænet, hvor længe de har haft det, og hvem der hoster det.

Vil du vide, hvem der ejer et anderledes domæne, såsom et .com domæne er der naturligvis også en
løsning på dette. På http://www.whois.com/whois kan du se det for stort set alle andre sider.

Jeg håber, at denne guide bare er lidt nyttig :-).

Kommentar af Blueeyez d. 27. Oct 2014 | 1

Du bør nok huske på at det ikke er alle sider du kan få denne knformation fra (.dk)

Kommentar af Nereos d. 28. Oct 2014 | 2

Hvis i vil have et domæne og IKKE vil have nogen tid at vide hvem i er, kan i bruge internet.bs
Hvis man vil kan intet ses på whois.

Kommentar af Blueeyez d. 29. Oct 2014 | 3

Du skal nu altså bare ind på borger.dk og have adresse beskyttelse og i samme hug kan du komme på
robinson listen så må telefon sælgere ikke ringe til dig..

Har selv gjort følgende..

Kommentar af GMB80 d. 11. Nov 2014 | 4

Tak for det :-)

Kommentar af MogensThomsen d. 25. Jan 2015 | 5

Ja, det kan være brugbart at skjule sig fra telefonsælgere, men også yderst pratisk at skjule ejerskabet af
nogle domæner. Så tak for dit tip Nereos!

Kommentar af kemi66 d. 10. Apr 2015 | 6

http://whois.domaintools.com/
denne kan også bruges  :-)

Kommentar af Michael_Svendsen d. 17. Jun 2015 | 7

Man kan sagtens vælge at skjule sine informationer på dk-hostmaster, så længe man har

Denne guide er oprindeligt
udgivet på Eksperten.dk

http://www.dk-hostmaster.dk
http://www.whois.com/whois
http://whois.domaintools.com/


adressebeskyttelse.

Det kan man få på borger.dk.

Kommentar af Michael_Svendsen d. 10. Aug 2015 | 8

Hvis du har adressebeskyttelse, så skal du bare indtaste dit CPR nr på dk-hostmaster, så bliver dine info
skjult.

Jeg har gjort dette længe, fordi jeg var så træt af alle de mails man modtog, så snart man købte et
domæne. Det er dog ikke lige så slemt med danske domæner som udenlandske.

De burde faktisk lave det lidt anderledes, sådan at man fik en genereret email for sit domæne, som folk så
kunne henvende sig til. Altså en dk-hostmaster email, som stod på WHOIS uanset hvad, og så kunne man
logge ind hos dk-hostmaster og tjekke henvendelserne.


