
Gode tilføjelser til Firefox
Jeg har i længere tid nydt godt af mine tilføjelser til Firefox, så nu synes jeg, det er
på tide at dele dem med jer.
Her er mit forslag på ni gode tilføjelser.
Skrevet den 03. Feb 2009 af mstorgaard I kategorien Browsere / Mozilla | 

Der er så utrolig mange tilføjelser til Firefox, at det ofte er svært at finde hoved og hale i dem, og derfor
har jeg valgt ni af de tilføjelser jeg plejer at bruge, og forklarer lidt om hver af dem. Alle er nyttige på sin
facon.

Adblock Plus
Adblock Plus er min foretrukne tilføjelse til at fjerne reklamer og andet unødvendigt materiale på
hjemmesider. Med Adblock Plus kan man fjerne reklamer ud fra, hvilken hjemmeside billedet ligger på, og
derved utrolig hurtigt kan fjerne en rigtig stor del af nettets reklamer, da mange hjemmesider benytter de
samme partner-programmer.
Fordelen ved Adblock Plus i forhold til andre af sin slags er primært at det er let at lave filtre, hvilket er det
jeg før nævnte vedrørende bestemte hjemmesider. En ulempe ved Adblock Plus er at det kan efterlade
nogle huller på hjemmesiden, hvor reklamerne ville have været, men det er ofte ikke noget problem.
https://addons.mozilla.org/da/firefox/addon/1865

ChromaTabs
ChromaTabs giver alle dine faneblade en hvis farve, som enten kan bestemmes ud fra hjemmesidens
domænenavn eller ud fra hjemmesiden favicon. ChromaTabs kan hjælpe med at overskue dine faneblade,
men for nogen vil det nok bare få Firefox til at se lidt mere farverig ud.
Men ikke desto mindre er ChromaTabs nyttig, hvis man ikke lige gider læse de specifikke navne på
fanebladene.
https://addons.mozilla.org/da/firefox/addon/3810

Download Statusbar
Download Statusbar tilføjer en statusbar i lige over statuslinjen, når du har nogen igangværende, færdige
eller pausede downloads liggende. Download Statusbar kan sættes til automatisk at rydde downloads af en
bestemt filtype, hvilket er en nyttig funktion. Yderligere kan Download Statusbar's udseende ændres
utrolig meget.
Download Statusbar er en mine mest fortrukne tilføjelser, som har sparet mig for mange klik med musen.
https://addons.mozilla.org/da/firefox/addon/26

Fasterfox
Fasterfox er en tilføjelse, som gør dine færden på nettet hurtigere, da den tilpasser Firefox' indstillinger.
Man kan vælge nogle standardindstillinger eller selv præcisere, hvordan man vil have Fasterfox skal
forbedre hastigheden, når der surfes.
https://addons.mozilla.org/da/firefox/addon/1269

FaviconizeTab
FaviconizeTab tilføjer en knap i favicon'et på dine faneblade, hvilket gør at du kan reducere fanen til at
være et favicon. Dette gør det meget mere overskueligt, hvis du har mange faneblade åbne på en gang.
Yderligere kan FaviconizeTab sætte bestemte hjemmesider til altid at starte "faviconized".
https://addons.mozilla.org/da/firefox/addon/3780
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IE Tab
IE Tab giver dig muligheden for at vise en hjemmeside, som Internet Explorer ville vise den. I og med en
del hjemmesider ikke er tilpasset Firefox, er det en meget nyttig funktion at have til rådighed. Yderligere
kan den hjælpe, hvis man selv laver hjemmesider, så man også kan tilpasse udseendet til Internet
Explorer.
IE Tab kan også sættes til altid at åbne bestemte hjemmesider, som Internet Explorer ville vise dem.
Jeg skal dog gøre opmærksom på at IE Tab kræver at Internet Explorer er installeret på computeren, da
den benytter programmet til at vise siderne.
https://addons.mozilla.org/da/firefox/addon/1419

Locationbar²
Locationbar² viser adresselinjen anderledes, hvilket gør det lettere blandt andet at skelne de rigtige
hjemmesider fra phishing-sider. Locationbar² isolerer domænenavnet fra resten af adressen og opdeler de
forskellige dele, så man let kan se, hvad der er hvad.
Hvis man holder musen over adresselinjen eller sætter skrivemarkøren deroppe, vil adresselinjen vises
normalt.
https://addons.mozilla.org/da/firefox/addon/4014

NoScript
NoScript deaktiverer som standard alle JavaScripts, hvilket er med til at beskytte computeren fra visse
hjemmesider, som fx pop-ups og personligt synes jeg også den er nyttig til at fjerne irriterede bevægende
objekter. Man kan så selv efterfølgende, vælge hvilke hjemmesider man vil tillade JavaScripts fra. NoScript
kan yderligere sættes til at blokere Macromedia Flash og andre plugins.
En ulempe ved NoScript er dog at man skal til at tillade de fleste af de hjemmesider, man plejer at besøge,
da de fleste hjemmesider bruger bare lidt JavaScript på siderne.
https://addons.mozilla.org/da/firefox/addon/722

TimeTracker
TimeTracker er en af mindre nyttige, men mere interessante tilføjelser. Den tæller den tid man bruger på
at surfe. Man kan så vælge visse hjemmesider fra, og så kan man sætte den på pause, hvis man fx bare
lader den stå på en hjemmeside. TimeTracker sørger også selv for at pause sig selv, hvis der er for lang tid
med inaktivitet.
https://addons.mozilla.org/da/firefox/addon/1887

Respons til kommentarer:
Tak for de positive kommentarer.

@olebole
Hvad har det med artiklen at gøre, at reklamer måske ikke er vejen frem?
Jeg har flere gange oplevet på en hjemmeside at få smidt en hel masse pop-ups i hovedet, hvilket NoScript
blandt andet kan forhindre. Det kan godt være at risikoen ved JavaScript ikke er ret stor, men jeg synes nu
stadig NoScript er god at have.
Hvis jeg forstår dig ret, så vil jeg gerne have noget dokumentation for Firefox' fejl.
Med hensyn til IE Tab, så finder jeg den ret nyttig, hvis jeg skal tjekke om en hjemmeside jeg har lavet
vises korrekt i Internet Explorer, uden at skulle til at åbne et program mere.

@hkb-x
Personligt fjerner jeg de fleste reklamer af princip, og NoScript hjælper faktisk også med at fjerne nogle
reklamer. Men som du selv siger, er det hver sin smag, der afgør om man synes de er gode at have.

Kommentar af olebole d. 31. Jul 2007 | 1

"En ulempe ved Adblock Plus er at det kan efterlade nogle huller på hjemmesiden" ... og hvem er i
længden stor nok idiot til at udbyde gratis web-indhold, når man ikke engang kan få indtægt fra diskrete



reklamer?
"NoScript er ret nyttig" ... til hvad?
"NoScript deaktiverer som standard alle JavaScripts, hvilket er med til at beskytte computeren fra visse
hjemmesider" ... så har du en yderst begrænset viden om scripting på WWW. Det er kort og godt noget
vrøvl!
Hvis man er web-udvikler, bruger man da ikke én buggy browser til at finde en anden buggy browseres fejl
med. IE-Tab er måske god til nogen ting - men ikke for en web-udvikler.

Kommentar af egede d. 08. Aug 2007 | 2

God artikel.

Jeg kan desuden anbefale Mouseless Browsing-tilføjelsen, der gør det muligt at browse stort set uden brug
af mus!

Kommentar af coderdk d. 08. Aug 2007 | 3

olebole ved sikkert ikke at før 2.0.0.6 var der en bug i firefox som kun kunne undgås på to måder: NoScript
og ved at rette i about:config.
Jeg bruger ofte NoScript også for at checke om noget er "unobtrusive" nok - Altså f.eks. ajax-forms osv
også virker uden javascript (ja, altså uden ajax).
AdBlock er den første addon der kommer på browseren overhovedet ;)
Locationbar2 er fin, men jeg synes der var nogle bugs :\
Derudover er der DownloadThemAll!, PDF-downloader, DownloadManager Tweak, FLST og LastTab, Live
HTTP Headers, MeasureIt, ColorZilla, RefSpoof, TabBrowser Preferences, WebDeveloper og IEView (bruger
jeg i stedet for IEtab) som jeg lige kunne komme på :)

Kommentar af phliplip d. 31. Jul 2007 | 4

Gode tilføjelser, men siden vi nu er på et site hvor en del webudviklere "hænger ud", så er FireBug
<http://www.getfirebug.com/> Og Chris Pederick's WebDeveloper
<http://chrispederick.com/work/web-developer/> nogen RIGTIGT gode tilføjelser!!

Kommentar af z-up d. 30. Jul 2007 | 5

Rigtig god artikel med en masse relevans hvis man bruger firefox. :)

Karakter: God

Kommentar af victor-1 d. 30. Jul 2007 | 6

Denne artikel får mig til at ville prøve Firefox igen! Sidst jeg forsøgte mig savnede jeg netop nogle af de
her omtalte tilføjelser, men gad ikke bruge tid på at finde og undersøge. Flot og overskuelig artikel. ;o)

Kommentar af hcars d. 03. Aug 2007 | 7

God ide med denne artikel om den fedeste browser.
Speed Dial vil jeg gerne anbefale. Sæt en SD-knap på en værktøjslinie, når du klikker på den, åbner et nyt
faneblad med klikbareminiaturer af 9 sider, som du har valgt.
du kan også accesse disse sider gennem en dropdown-menu.
Fed måde at opbevare bookmarks på.
En af mine valgte sider er en hjemmelavet genvejsside, hvor jeg har lavet links til cirka 100 sider fordelt
efter kategori af bokse.
Sammen med Speed Dial er det mere overe overskueligt end andre bookmarksystemer.

http://www.getfirebug.com/>
http://chrispederick.com/work/web-developer/>


Varmeste anbefaling, og hvor gider man dog ikke bruge andre browsere mere.

Kommentar af wickedd d. 15. Aug 2007 | 8

Selv bruger jeg Adblock & NoScript - Derfor vælger jeg FF før IE, Opera osv.

Kommentar af zagger d. 29. Aug 2007 | 9

God artikel, med nogle gode tilføjelser til Firefox. Men nogle som jeg måske synes mangler er "Remove It
Permanently", som er god til at fjerne reklamer fra de sites som man besøger ofte.
https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/521?id=521 . Og "Dansk Stavekontrol"
https://addons.mozilla.org/da/firefox/browse/type:3 .

Kommentar af hkb-x d. 01. Aug 2007 | 10

Jeg må give olebole ret med hensyn til NoScript og Adblock Plus (der paradoksalt nok selv starter op med
en reklame!)

De eneste 2 rigtigt nyttige ting er Locationbar² og FasterFox de er til gengæld også rigtigt gode...

Men extentions er jo også en personlig smag... Som web-udvikler bruger jeg personligt  HTML validator og
hvis det skal være vildt kan man  burge FireBug og Web Developer Toolbar... Resten er lidt ligemeget...

Kommentar af hup d. 30. Jul 2007 | 11

ssuper

https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/521?id=521
https://addons.mozilla.org/da/firefox/browse/type:3

