
Ryd historikken og cookies fra Safari på din 
iPhone, iPad eller iPod touch 

Lær hvordan du sletter din historie, cookies og cache under 
Indstillinger.  

 

Slet historie, cache og 
cookies 

Sådan ryddes oplysninger fra din enhed: 

 
• For at rydde din historie og cookies 

skal du gå til Indstillinger> Safari og 
trykke på Ryd historie og 
webstedsdata. Hvis du rydder din 
historie, cookies og gennemsøger 
data fra Safari, ændres det ikke dine 
AutoFill-oplysninger. 

• For at rydde dine cookies og bevare 
din historie skal du gå til Indstillinger> 
Safari> Avanceret> Webstedsdata og 
derefter trykke på Fjern alle webstedsdata. 

• Hvis du vil besøge sider uden at forlade en historie, skal du  slå privat browsing til eller 
fra .  

Når der ikke er nogen historik eller webstedsdata at slette, bliver indstillingen 
grå. Indstillingen er muligvis også grå, hvis du har indholdsrestriktioner for webindhold, der 
er indstillet under Indhold og privatlivsbegrænsninger i skærmtid . 

 

 

 

 

 

 

https://support.apple.com/kb/HT203036
https://support.apple.com/kb/HT203036
https://support.apple.com/kb/HT201304


Bloker cookies 

En cookie er et stykke data, som et websted lægger på din enhed, så den kan huske dig, 
når du besøger igen. For at vælge, om Safari blokerer cookies, skal du trykke på 
Indstillinger> Safari og derefter tænde for Bloker alle cookies. 

 

Hvis du blokerer cookies, fungerer nogle websider muligvis ikke. Her er nogle eksempler: 
 
• Du kan muligvis ikke logge ind på et websted ved hjælp af dit rigtige brugernavn og 

adgangskode. 

• Du kan muligvis se en meddelelse om, at der kræves cookies, eller at din browsers 
cookies er slået fra. 

• Nogle funktioner på et websted fungerer muligvis ikke. 

 

Brug indholdsblokkere 

Indholdsblokkere er tredjeparts apps og udvidelser, der lader Safari blokere cookies, 
billeder, ressourcer, pop-ups og andet indhold. 

Sådan får du en indholdsblokker: 
 
1. Download en indholdsblokerende app fra App Store. 

2. Tryk på Indstillinger> Safari> Indholdsblokkere, og konfigurer derefter de ønskede 
udvidelser. Du kan bruge mere end en indholdsblokker. 

 


