
Er du træt af reklamerne på nettet, kan Adblock eller uBlock
hjælpe dig.
Fjern reklamerne på nettet med Adblock, uBlock eller Adguard
Skrevet den 21. May 2016 af Andershoegh I kategorien Internet / Generelt | 

Hvis du er iPhone, iPad eller Android-bruger, så se nederst i guiden, på de sidste links

Undgå Jyllandspostens spærring ( se i blå box midt i guiden) og hvordan man undgår spærring
på alle netaviser med Ghostery lige under den blå boks

Adblock Plus til Internet Eksplorer
Klik her

Adblock til Safari
Klik her

Adblock Plus til Google Chrome
Klik her

Adblock Plus til  Firefox:
Klik her

Adblock Plus til Opera
Klik her

Hvis du er i tvivl om hvordan man gør, syntes jeg DR har lavet en brugbar vejledning her:
Klik her

Flere har gjort mig opmærksom på at µBlock er det mest  effektive filter.  Har prøvet det selv nu og må
give dem ret.  Prøv det  evt sammen med adblock og du vil ikke være generet af reklamer :-) 

uBlock til Chrome
Klik her

uBlock til Firefox
klik her

uBlock til Safari
Klik her

uBblock til Opera:
Klik her

Denne guide er oprindeligt
udgivet på Eksperten.dk

https://adblockplus.org/en/internet-explorer
https://getadblock.com
https://chrome.google.com/webstore/detail/adblock/gighmmpiobklfepjocnamgkkbiglidom
https://addons.mozilla.org/da/firefox/addon/adblock-plus/
https://addons.opera.com/en/extensions/details/opera-adblock/?display=el
http://www.dr.dk/nyheder/viden/tech/guide-saadan-slipper-du-reklamer-paa-nettet
https://chrome.google.com/webstore/detail/ublock/epcnnfbjfcgphgdmggkamkmgojdagdnn?hl=da
https://addons.mozilla.org/en-us/firefox/addon/ublock/
https://chrismatic.io/ublock/
https://addons.opera.com/en/extensions/details/ublock/?display=da


Installer også  Adguard, der fungerer fremragende.

Adguard til Firefox
klik her

Adguard til Chrome
Klik her

Adguard til Internet Eksplorer
Klik her

Adguard til Safari
Klik her

Adguard til Opera
Klik her

Undgå Jyllandspostens spærring:

En domstol har erklæret Adblockere for lovlige, men alligevel  er Jyllandsposten begyndt at blokere
deres netavis hvis man har Adblock  eller Adblock-plus installeret.

Klik her

Her fungerer Adguard uden problemer . 

Deaktiverer Adblock Plus med et klik på ikonet . Se her hvor:

https://billedeupload.dk/images/wzuIr.png

men hav Adguard installeret. Så kan Jyllandspostens netavis  også  læses uden reklamer.

En anden måde har Martin L beskrevet her:
Klik her

Hvis  du syntes netaviserne driller, har du stadig muligheden for at deaktivere eller fjerne dine
Adblockere, og installere Ghostery: Der også gør din browser reklamefri
klik her
Behold Adguard og  uBlock og deaktiver dem, bvis de giver problemer  på enkelte netsider

Både Adblock, uBlock og Adguard giver muligheden for at højreklikke og blokere for en reklame, ( bloker
element )  hvis der alligevel skulle dukke en enkelt op :-)

Også til browseren Edge i Windows 10 er der nu hjælp at hente.

Adguard er en mulighed
Klik her

https://addons.mozilla.org/da/firefox/addon/adguard-adblocker/
https://chrome.google.com/webstore/detail/adguard-adblocker/bgnkhhnnamicmpeenaelnjfhikgbkllg?hl=da
https://adguard.com/en/adblock-adguard-internet-explorer.html
https://safari-extensions.apple.com/details/?id=com.adguard.safari-N33TQXN8C7
https://addons.opera.com/da/extensions/details/adguard/?display=en
http://politiken.dk/oekonomi/ft/ECE2707562/domstol-giver-firma-lov-til-at-blokere-for-netannoncer/
https://billedeupload.dk/images/wzuIr.png
http://oqipo.dk/saadan-bruger-du-adblocker-paa-jyllands-postendk
https://www.ghostery.com/try-us/download-browser-extension/
http://adguard.com/en/welcome.html


og også

pixxels  guide og vejledning
Klik her

Til iPad og IPhone brugere:

Søg på Adblock i App Store og en mængde Apps kommer frem.

Også Adblock Plus
Klik her

eller find  Adguard her:
Klik her

Også Purify til både iPhone og iPad, (der koster 16 kr i App Store) er et effektivt valg.
Klik her

Til Android:

Find Adguard her:
Klik her

AdBlock har lavet egen browser. Den kan også bruges på iPhone og iPad
Klik her

Kommentar af pazau d. 14. Jan 2014 | 1

Bruger man Internet Explorer, er løsningen endnu smartere.

Man henter ingen udvidelse, men tilføjer en "Tracking Protection" liste. Med dén liste sørger IE for, at
reklamerne ikke hentes og dermed ikke vises.

Link: http://ie.microsoft.com/testdrive/browser/TrackingProtectionLists/

Kommentar af MikkelJ2000 d. 18. Jan 2014 | 2

pazau: Hvilken er samme mulighed som du har med Adblock, undersøg gerne før du skriver.

Kommentar af ChrW d. 10. Mar 2014 | 3

Brug også Ghostery og Noscript samt denne søgemaskine https://startpage.com/dan/

Kommentar af JamesN d. 11. Jul 2014 | 4

http://www.eksperten.dk/guide/1639
https://itunes.apple.com/us/app/adblock-plus-abp-remove-ads/id1028871868?mt=8
https://itunes.apple.com/app/id1047223162
https://itunes.apple.com/us/app/purify-blocker-fast-clutter/id1030156203?ls=1&mt=8
https://adguard.com/en/adguard-android/overview.html?utm_source=extension&aid=18081
https://adblockbrowser.org/
http://ie.microsoft.com/testdrive/browser/TrackingProtectionLists/
https://startpage.com/dan/


AdBlock er super fint. Særligt hvis man er vild med Twitch.tv :-)

Kommentar af karise_larry d. 26. Mar 2015 | 5

MEN MEN ... det kunne være sundt at køre denne først ->

Prøv at hente AdwCleaner her:
http://www.bleepingcomputer.com/download/adwcleaner/dl/125/
(Der går lige 5 sek før du skal trykke på gem)
Start programmet, og når det er startet trykker du på [Scan]
Pc scannes, og ved endt scanning skal du trykke på [Clean].
Og derefter (automatisk) genstart...

Kommentar af MrToms77 d. 01. Apr 2015 | 6

Man skal lige huske at mange hjemmeside ikke fungere optimal med adblocker og lignede installeret. Der
er også flere og flere hjemmesider, der fjerne elementer, hvis man har det installeret. Helt almindelig ting
som link, notifikationer, login knapper mm.

Adblocker er ikke kun godt. Jeg løber ofte i folk der ikke kan få et eller andet til at fungere, hvor løsningen
er så simpel som at slå adblocker fra.

Kommentar af pixxel d. 10. Apr 2015 | 7

#2 jeg kan ikke se noget problem i at gøre opmærksomt på at der findes flere muligheder.

Måske skulle man også gøre opmærksomt på at man også kan blive fri for "Vi bruger cookie".
http://www.kiboke-studio.hr/i-dont-care-about-cookies/

#6 Adblock plus kan deaktiveres for bestemte sider - man behøver ikke at slå det fra fuldstændig.

Kommentar af pixxel d. 12. Apr 2015 | 8

ADVARSEL

Installerer ikke add-on til Internet Explorer ( Beta ) da det giver store problemer.

Kommentar af peterpeter d. 19. Apr 2015 | 9

Jeg bruger Chrome og er totalt ramt af sindsyg mange reklamer over det hele !!!!
Når jeg vil installere de "add-on's" i nævner her over, kan jeg ikke få lov.... Jeg vælger app, trykker på "føj
til chrome", den kontrolerer... og siger så: Kan ikke installeres !!!!
Øv....
Hvad pokker kan være galt ??
Tak

Kommentar af Andershoegh d. 21. Apr 2015 | 10

peterpeter

Win eller Mac  ?

Kommentar af EmilLY d. 09. May 2015 | 11

http://www.bleepingcomputer.com/download/adwcleaner/dl/125/
http://www.kiboke-studio.hr/i-dont-care-about-cookies/


Tusind tak for delingen! Det vil jeg helt klart lige kigge nærmere på.
Der er da ikke noget mere irriterende en reklamer over det hele.

Kommentar af arne123 d. 18. Aug 2015 | 12

Pisse fed guide, endelig fri for alle de reklamer :)

Kommentar af pixxel d. 19. Oct 2015 | 13

Adblock Plus viser reklamer.
http://www.dr.dk/nyheder/viden/tech/populaer-reklameblokker-tillader-reklamer

Kommentar af TInho d. 21. Oct 2015 | 14

Fin guide! :-)

Kommentar af 220661 d. 25. Oct 2015 | 15

Hvorfor er Simple adblock for IE blevet ændret til Adblock Plus?
Følte at den anden på visse områder måske var bedre. I Simple adblock kunne man deaktivere den på
specielle sider. Dette er en fordel på netbaserede mail konti, da reklamer er en del af siden, som derfor
ikke vil virke ordentligt hvis adblock er sat til. Jeg oplever dette på Jubii mail hvor siden fryser hvis adblock
er sat til i IE med Adblock Plus

Kommentar af 220661 d. 25. Oct 2015 | 16

Hov. Fandt lige ud af at man kunne få et ikon nede i bunden der viser status på Adblock Plus, og hvor man
kan deaktivere den på specielle sider. Den version jeg fik på nu er også nyesre end den gamle var. Så det
virker nu som jeg vil have det. Tak for en god guide :-)

Kommentar af treatmenice d. 03. Nov 2015 | 17

skulle der alligevel fremkomme reklame på en side kan du gøre følgende

trykke på tilføjelsen ABP i øverste højre hjørne af browseren
derefter trykke på indstillinger i den lille boks der fremkommer
opdater nu

så skulle filteret være opdateret med den nyeste

Kommentar af metony d. 04. Nov 2015 | 18

Blokere også reklamer på youtube= dit liv bliver længere.

Findes også til Opera

Kommentar af 12Nielsen d. 09. Nov 2015 | 19

Gaaaal, man orker jo dårligt nok at se videoer på EB, de tager 30 sek !!!!

Kommentar af SimonNygaard d. 19. Nov 2015 | 20

Adblocker er sgu det bedste "værktøj" på nettet. :)

http://www.dr.dk/nyheder/viden/tech/populaer-reklameblokker-tillader-reklamer


Virker den egentlig også på edge? :)

Kommentar af Chgr88 d. 06. Jan 2016 | 21

Yeah med Adblocker-blocker på sider såsom eb.dk og tv3sport.dk, så skal man nok vende sig til, at man
bliver nødt til at slå adblockeren fra for at se deres indhold, men det er vel fair nok - selvom at det er
rigtigt, at det er træls at betale flere minutter af sin tid.

Kommentar af Domiino d. 09. Jan 2016 | 22

Men men men... husk nu i al jeres blokkeri, at mange at de hjemmesider i besøger der har guides, tricks,
fifs, nyheder osv. faktisk kører deres hjemmesider pga. reklamerne, hvis I blokker dem, så er der ingen
penge i kassen til disse hjemmesider. Kommer der ingen penge i kassen, kan så hjemmesiderne ikke kører
rundt. Så brug lige jeres AdBlocker med omtanke, og deaktiver dem når I besøger de sider I gerne vil have
kørende, uden de skal til at have brugerbetalinger.

Bare lige en lille tanke......

Kommentar af JBW d. 14. Mar 2016 | 23

Der findes et alternativ til AdBlock, AdBlock Plus og uBlock, som både loader hjemmesider hurtigere og
som er lettere / smartere at sætte op. NoAd.dk virker på alle devices / computere som bruger TCP/IP, man
skal blot bruge NoAd's DNS servere. På windows klienter findes der et lille program der kan skifte dine DNS
indstillinger automatisk. Du kan også gøre det manuelt i din router eller direkte på din klient computer /
device. Du kan læse mere på http://NoAd.dk

For god ordens skyld skal jeg lige nævne at jeg er medejer af NoAd.

Kommentar af michael_stim d. 21. Mar 2016 | 24

#22
Tror nu ikke der er mange der har noget imod lidt reklame ude i siderne, men de popup-reklamer, flash-
reklamer, 30-sekunders reklamer for at se en video på 4 sekunder osv osv, gør at man næsten bliver
tvunget til at installere f ex ABP.

Kommentar af Andershoegh d. 27. Mar 2016 | 25

#24

Helt enig.

Jeg savner middelvejen, mange steder på nettet

Kommentar af michael_stim d. 16. May 2016 | 26

Om man er træt af reklamer eller ej er en sag, men man bliver rimelig træt af at hver gang der kommer en
ny guide, så skal du straks ind og opdatere denne guide så guiden på den måde kommer øverst igen.

Kommentar af mikaelch d. 19. May 2016 | 27

jeg synes ikke der er vildt mange reklamer de sider jeg bruger eksperten  bt ekstrabladet youtube nogle
hvis mere end 10 sekunder henter jeg lige en kop kaffe eller et stykke mad og kigge lige videre på videoen

jeg synes også ikke særligt godt , hvis spærre for reklamer at man så ikke støtter sider der yder service

http://NoAd.dk


gratis et sted skal jo pengene komme fra ellers kan disse sider jo ikke tilbyde gratis service

Kommentar af mikaelch d. 19. May 2016 | 28

jeg synes ikke der er vildt mange reklamer de sider jeg bruger eksperten  bt ekstrabladet youtube nogle
hvis mere end 10 sekunder henter jeg lige en kop kaffe eller et stykke mad og kigge lige videre på videoen

jeg synes også ikke særligt godt , hvis spærre for reklamer at man så ikke støtter sider der yder service
gratis et sted skal jo pengene komme fra ellers kan disse sider jo ikke tilbyde gratis service


