
De bedste udvidelser til Google Chrome 

Fundet på Alt om Data 

Browseren Chrome vinder hastigt indpas, og her viser vi dig, 

hvordan du kan tilføje den endnu flere egenskaber 

http://www.altomdata.dk/brug-extensions-til-google-chrome 

 
 

 

Google Chromes hurtighed og stabilitet har gjort Chrome til mange menneskers foretrukne browser. 

Der har været extensions til rådighed i nogen tid, og nu er der flere hundreder af dem, der tilføjer 

nye funktioner og hjælper med til at gøre browserarbejdet mere sikkert, hurtigt og produktivt. Det er 

imidlertid ikke altid nemt at skille klinten fra hveden, og nogle af de tilgængelige extensions er 

rystende dårlige. Vi viser vej ved at pege på nogle af vores yndlingsextensions, der føjer nye 

dimensioner til internetsurf med Chrome. 

Send fra Gmail 
Det kan være irriterende at klikke på ”mail to”-links online, hvis man er Gmail-bruger, fordi de som 

regel starter standard-mail-programmet og ikke fungerer ordentligt, hvis man foretrækker at bruge 

web-mail. Denne extension ændrer den adfærd og åbner Gmails ’Skriv e-mail’-vindue i Chrome, 

når man klikker på et e-mail-link. Den leverer også en Gmail-knap ved siden af adressebjælken. Her 

kan man med et klik åbne en meddelelse, uanset hvor man er. Man kan konfigurere denne 

extension, så den understøtter Google App for ens domæne. 

Hent den her: Send from Gmail 

Blad op til toppen 
Kvikke webdesignere bryder som regel lange tekstblokke op i håndterlige enheder på en sides 

længde, så man slipper for at blade, og gode webskribenter skriver kort og præcist, fordi de fleste 

besøgende er utilbøjelige til at blade og faktisk kun ser på oplysningerne på den første side. 

Imidlertid er der stadig masser af sites med sider, der fylder mange gange et normalt skærmbillede. 

Denne extension føjer en nyttig ”scroll to top”-knap til særlig lange sider. Den kommer frem, når 

man holder musemarkøren over siden øverst til højre, og den gør det meget nemmere at finde rundt 

på omfattende sider. Man kan også konfigurere knappen, så den blader til bunden, og der er masser 

af muligheder for at tilpasse knappen og dens placering, så den bliver, som man vil have det. 

Hent den her: Scroll To Top Button 
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Du kan gøre det nemmere at navigere på lange websider med hurtig til top-knap. Du kan også 

indstille den til at blade til bunden, hvis du vil. 

Dropbox til Chrome 
Dropbox er en online-tjeneste, der giver mulighed for gratis at lagre op til 2GB data på en 

fjernserver. Den synkroniserer dine lagrede filer med lokale kopier på så mange pc’er, du ønsker. 

Denne Chrome-extension giver dig adgang til Dropbox-filer direkte i Chrome, og du kan hurtigt 

down- eller uploade en ændret fil uden at installere Dropbox lokalt. Det er ideelt til bærbare 

computere, hvor man ikke vil synkronisere løbende. Så snart du har installeret Dropbox, bliver du 

bedt om at skrive et brugernavn og et kodeord. Du kan også specificere størrelsen på det popup-

vindue, der viser dine filer. 

Hent den her:Dropbox 

 

Med extension’en Dropbox kan du få adgang til dine lagrede filer direkte i Chrome uden først at 

skulle browse til sitet og logge ind. 

Docs PDF PowerPoint Viewer 
Dette er en meget nyttig extension, der stort set eliminerer behovet for at køre en lokal pdf-viewer. 

Når plugin’en er installeret, åbner Chrome automatisk de pdf-filer, du møder, som Google-

dokumenter. Der er ingen grund til at downloade filen på din pc, før du kan åbne den, og du kan 

gemme den i dit Google Document-område, hvis du har en Google-konto. Pdf-viewer er ret enkel, 

men du kan godt gennemføre en simpel tekstsøgning med den. Den seneste version af Chrome 

omfatter en pdf-viewer, men den her er stadig praktisk, hvis du vil flytte pdf’er til Google Dics og 

dele dem med andre. 

Hent den her: Docs PDF/PowerPoint Viewer 
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Things to Do 
Things to Do er en enkel tilføjelse til Chrome, der gør det muligt at have en huskeseddel, som bliver 

åbnet, hver gang du starter en ny tab. Hvis du browser på nettet og pludselig kommer i tanke om en 

opgave, åbner du en ny tab, klikker på knappen ’Add’ og skriver oplysningerne. Du kan når som 

helst vende tilbage til denne tab eller åbne en for at opdatere din huskeseddel. Du kan bruge 

funktionerne til at skræddersy huskesedlens farver og størrelse. Du kan genbestille emner på 

huskesedlen ved simpelthen at klikke og trække i knapperne til venstre for hvert emne. Rediger et 

emne ved at klikke på dets tekst, og indfør de ønskede ændringer. 

Hent den her:Things To Do 

New Tab Favourites 
New Tab Favourites giver dig en liste over kendte destinationer, som du kan vælge imellem, når du 

åbner en ny tab i Chrome. Meningen er, at du kan browse hurtigere med praktiske links til steder 

som for eksempel YouTube, Twitter og Facebook lige ved hånden. Der er allerede en liste til 

rådighed, når du åbner denne extension, men du kan skræddersy den ved at klikke på ”Edit mode”. 

Skriv navnene på de nye sites, du vil bruge, plus deres url’er. Fjern dem, du ikke ønsker. 

Hent den her:New Tab Favorites 

TweetRight 
Twitter er glimrende til at dele ting, man har fundet på nettet. Men det at kopiere en url, forkorte 

den korrekt og derefter sætte den ind i en tweet kan være en anstrengende og klodset omgang. 

Selvom du har et værktøj til forkortelse af url’er indbygget i din foretrukne Twitter-klient, skal du 

stadig kopiere og indsætte den fulde adresse på alt det, du vil dele. TweetRight er en Chrome-

extension, der gør det muligt at poste noget til Twitter med to klik. Højreklik på det, du vil dele, 

vælg ’TweetRight’ og derefter ’Post link to Twitter’. Det er enkelt og nemt. 

Hent den her: TweetRight 

Google Scribe 
Dette værktøj bruger Googles forudsigelsesteknologi til at gætte, hvad du skriver, mens du gør det. 

Det foreslår det mest sandsynlige næste ord i en sætning. Denne Chrome-extension giver adgang til 

Scribes spådomsevner på ethvert website. Der er personlige aspekter i det: At forudse, hvad du 

skriver, omfatter evnen til at huske, hvad du før har skrevet. Men det er alligevel meget nyttigt for 

dem, der ikke bryder sig om at skrive. Du kan slå Scribe til i alle tekstbokse som standard eller 

vælge ’On demand’. Så kan du slå funktionen til og fra ved at trykke [Ctrl]+[Skift]+[J]. 

Hent den her:Chrome Scribe 
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Forudse den kommende tekst i enhver tekstboks online med Google Scribe. Tryk [Ctrl]+[J] for at 

aktivere den og gøre dit skrivearbejde hurtigere. 

AdBlock 
Adblock fjerner reklamer fra websider. Når funktionen er valgt, præsenterer filtret en liste over det, 

du vil bruge. Du kan tilføje nye lister, hvis du kender listeserverens url. En af de generelle 

funktioner giver mulighed for at beholde reklamer under Google-søgninger, og det kan være 

praktisk. En funk- 

tion, der fjerner YouTube-reklamer, er i øjeblikket i beta, og det er umagen værd at prøve den. Du 

kan tillade reklamer på bestemte sites i ’Customize’-tab’en. Det kan være nyttigt, hvis du vil teste 

reklamer på et site. Du kan også blokere specifikke reklamer efter url. 

Hent den her: AdBlock 

 

Sørg for, at AdBlock har den bedst ajourførte liste over reklameservere, ved jævnligt at opdatere 

den. Snart vil du også kunne blokere YouTube-reklamer. 

Google Translate 
Hvis du kommer til en udenlandsk webside og ikke selv kan oversætte den, er denne extension den 

næstbedste løsning. Den bruger Google Translate til at hente en ordret oversættelse af siden fra 

Googles servere. Den genkender automatisk sproget og giver et link til den oversatte udgave, hvis 

den ikke er din standardside. Du kan indstille dit standardsprog og vælge at oversætte sider 

automatisk, hvis du foretrækker det. 

Hent den her:Google Translate 

Chrome IE Tab Multi 
Til sites, der insisterer på, at man kun kan browse i dem med Internet Explorer, findes der 

forskellige extensions, der kan hjælpe. 

Denne er den mest anvendelige af dem, fordi den er bedst til at efterligne Internet Explorer, og den 

understøtter flere tabs. Den understøtter også ActiveX-funktioner, og den kan huske, hvilke sites du 

foretrækker at bruge i IE-tilstand. Under valgmulighederne kan du markere sites, der skal åbnes 

med IE Tab Multi, og du kan tilføje funktioner til åbning af links i IE Tab Multi til Chromes 

Context-menu. 

Hent den her: IE Tab Multi 

FlashBlock 
Flash kan føje nyttige og tiltrækkende multimedieelementer såsom animation til websider, men det 

kan også bruges til at skjule ondsindet kode. Flash-moduler kan også være frustrerende langsomme 
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at indlæse, navnlig hvis de ikke er relevante for det, du gerne vil foretage dig. FlashBlock er en port 

i en Firefox-extension, der blokerer alt flash-materiale, indtil du giver lov. 

Flash-elementer bliver præsenteret som pladsholdere. Du kan klikke på dem og beslutte, om du vil 

køre scriptet eller ej. Du kan oprette en positivliste over pålidelige sites. Listen tillader hyppigt 

brugt og pålideligt flash-materiale at køre uden afbrydelse. Du bør overveje at installere 

FlashBlock, hvis du vil forbedre din browsersikkerhed på bekostning af noget mere eller mindre 

overflødigt materiale. 

Hent den her:FlashBlock 
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