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Kongehusets gæsteliste
Mange kendte danskere har været inviteret til et af Kongehusets arrangementer. Fra dem alle er
der en gæsteliste, og hvor det er muligt at se ledsagere/ægtefæller/kærester. Det kan være vigtigt
for at kunne identificere dem – eller for at finde tidligere partneres korrekte navne. Søg i Google
på ”site:kongehuset.dk ”fornavn efternavn”.
Googletricket "gift med"
Nogle gange får man mere at vide om en person ved at gå turen rundt om en evt. partner. Prøv at
søge på personens navn i Google sammen med fx ”gift med”, ”partner med”, ”kæreste med”, ”bor
sammen med”. På den måde får man også ofte gravet tidligere partnere frem. Det sker også, at
den, vi leder efter, passer på sit telefonnummer, mens en partner er mindre forsigtig.
Folketingsmedlemmernes adresser:
Folketingsmedlemmers adresser står på Folketingets hjemmeside. Via archive.org kan du finde
tidligere medlemmer og tidligere adresser. Ikke alle vil dog oplyse adresse.
http://www.ft.dk/Folketinget/findMedlem/MedlemmernesAdresser.aspx
Foreninger og sammenslutninger
En række foreninger og sammenslutninger som Skuespillerforbundet, Danske Dramatikere og
Dansk Forfatterforening lader medlemmernes adresser, telefonnumre og e-mails være søgbare på
nettet. Tænk over, om din person kunne høre til en sådan faglig forening eller sammenslutning.
Personsøgning i virksomhedsregistret
Mange danskere har været eller er stadig involveret i en virksomhed som stifter,
bestyrelsesmedlem eller direktør. Også historiske oplysninger fremgår af virksomhedsregistret.
Adresseoplysninger på personer opdateres her – der er dog fejl. Men helt generelt er det normalt
muligt at finde de nyeste adresser på folk, der på et tidspunkt har siddet i en virksomhed. Du kan
også hente regnskaber på aktieselskaber og anpartsselskaber. Der er af og til adresseoplysninger
og/eller email-adresser med i regnskaber.
https://datacvr.virk.dk/
Der findes også virksomhedsregistre mod betaling. Her vil man fx kunne få bedre oversigt over
personkredsen i en bestyrelse, og man vil bedre kunne undersøge en persons netværk.
Eksempler på betalingsdatabaser med virksomhedsoplysninger:
www.biq.dk (mulighed for gratis prøveadgang)
https://businessinsight.experian.dk/ (4 dages gratis test)

Boligregister - OIS
Et offentligt boligregister gør det muligt at søge på ejendomme. Her er der en række oplysninger,
blandt andet om pris, vurdering og ejere. Du kan ikke se historiske ejeroplysninger.
https://ois.dk/
Tinglysning
Det offentlige tinglysningsregister er også søgbart for en række oplysninger, blandt andet skøder
på ejendomme og belåning. Det er gratis at bruge, men du skal være logget ind med et dansk
Nem-ID. Har du ikke sådan et, må du bede en dansk kollega om hjælp.
http://tinglysning.dk/
En beskrivelse af, hvordan det benyttes, findes her:
http://www.kaasogmulvad.dk/2015/07/skoeder-finder-du-her/
DK-Hostmaster
Det danske domæneregister har tidligere været væsentligt bedre til personsøgning. Nu kræves
det, at du kender et domæne, før du kan finde registrant og fuldmægtig. Tidligere kunne man søge
på person- eller virksomhedsnavn.
Man kan stadig søge på et bruger-id og se en oversigtsside over, hvilke domæner en given person
har købt. Bruger-id finder man i resultaterne, når man har slået et domæne op.
https://www.dk-hostmaster.dk/
Telefontjenester
Der findes flere danske telefontjenester. De opdateres på forskellige tidspunkter og har forskellige
oplysninger. Det er en god ide at prøve flere af, også for at finde ud af, om der er andre på
adressen. Der er ikke altid noget at hente.
Har du et telefonnummer, som du ikke kan finde ejeren på, så prøv at søge på det i google. For at
undgå støj i søgeresultaterne, er det en god ide at inkludere site:dk i søgefeltet.
http://www.krak.dk/
http://118.dk/
MobilePay
Har du et telefonnummer, som du ikke kan finde noget navn på i telefontjenesterne, så prøv den
gratis app, MobilePay. Over 3,3 mio. danskere bruger MobilePay, og her vises ejerens navn, hvis
man foregiver at starte en penge-overførsel til mobilnummeret.
Facebook (find telefonnumre)
Giver MobilePay ikke resultat, så prøv at søge på telefonnummeret i Facebook. Ejeren behøver
ikke at have gjort det synligt i Facebook. Det er nok, at en person fx har givet Facebook nummeret,
så personen kan få en sms med et glemt password. Måske dukker der en ukendt side op på en
person, fordi personen har linket side og telefonnummer sammen.

Facebook (find e-mail-adresser)
Log ud af Facebook (eller åbn et inkognito-vindue). Gå ind på Facebooks startside. Klik på ”Har du
glemt din konto”. Skriv navnet på den person, du vil finde e-mail-adresse på. Nu får du et hint om
e-mail-adressen. Læs mere her:
http://www.kaasogmulvad.dk/2015/08/find-e-mail/
Statstidende
Det er muligt at søge fem år tilbage i Statstidende på personer.
I forhold til tidligere er der ikke så mange oplysninger. Pantebreve og skøder oplyses ikke længere.
Tilbage i statstidende er konkurser, dødsboer, tvangsauktioner og andre forhold, som sjældent er
så relevante for journalister. De kan dog være vigtige i en baggrundssøgning på en person.
https://www.statstidende.dk/
VL-grupper
En række af de betydningsfulde danskere sidder i VL-grupper. De er søgbare på navn og
virksomhed, dog kun for aktuelle oplysninger. Men af VL-grupperne kan man se vigtige oplysninger
om personernes netværk.
http://vl.dk/om-grupperne/gruppeoversigt/
Folkeregister-opslag
Hvis du mangler en persons nuværende adresse, kan du – såfremt den ikke er adressebeskyttet –
få oplyst den i folkeregisteret. Der findes et folkeregister i hver kommune, og der er også digitale
selvbetjeningsløsninger. Du skal have personens fulde navn og enten fødelsdato, personnummer
eller en tidligere adresse på personen. En adresseforespørgsel koster 75 kr.
Myndigheders postlister
Mange danskere optræder i myndighedernes postlister. I Danmark er der ikke et fælles
postlistesystem som fx i Norge, men man kan lave egen søgemaskine i Google, der kun søger på
for eksempel kommunernes hjemmeside. Vi har lavet en, som du kan bruge:
http://kortlink.dk/hz7c
Søg i Google
Se grundlæggende opgaven som et puslespil. Hver funden brik fortæller lidt mere om det samlede
billede og gør det lidt nemmere for dig at lede videre i nye retninger. Brug de resultater, du får, til
at søge på nye måder og i nye kombinationer. Dette er et af de vigtigste søgetricks: Finder du fx en
ægtefælles navn, så søg på de to navne sammen og se, hvad der dukker op
Vend tilbage til Google, hver gang du i din research finder nye oplysninger om en person. Find evt.
vigtige mellemnavne ved at søge på ”fornavn * efternavn”. Lav søgninger, hvor du kombinerer
personens navn med fx adresse, vej, by, telefonnummer, navn på partner, navn på børn, navn på
evt. firma eller organisation.

