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Tastaturgenveje i Excel 2010 
 Ctrl-kombinationer for genvejstaster 

Tast Beskrivelse Tast Beskrivelse 

Ctrl+PgUp Skifter mellem regnearksfaner fra  
venstre til højre. 

Ctrl+Skift+plus (+) Viser dialogboksen Sæt ind til 
indsætning af tomme celler. 

Ctrl+PgDn Skifter mellem regnearksfaner fra højre  
til venstre. 

Ctrl+minus (-) Viser dialogboksen Slet for at slette 
de markerede celler. 

Ctrl+Skift+( Viser skjulte rækker i markeringen. Ctrl+; Indtaster den aktuelle dato. 

Ctrl+Skift+& Anvender konturkanten på markerede 
celler. 

Ctrl+' Kopierer formlen fra cellen oven 
over den aktive celle ind i cellen eller  
formellinjen.  

Ctrl+Skift_ Fjerner konturkanten fra markerede  
celler. 

Ctrl+1 Viser dialogboksen Formatér celler. 

Ctrl+Skift+~ Anvender standardformatet for tal.  Ctrl+2  Anvender eller fjerner formatering  
med fed. 

Ctrl+Skift+$  Anvender valutaformatet med  
decimaler (negative tal i parenteser).  

Ctrl+3 Anvender eller fjerner formatering  
med kursiv. 

Ctrl+Skift+%  Anvender procentformat uden  
decimaler.  

Ctrl+4  Anvender eller fjerner 
understregning.  

Ctrl+Skift+^  Anvender videnskabeligt format med to 
decimaler. 

Ctrl+5  Anvender eller fjerner 
gennemstregning. 

Ctrl+Skift+#  Anvender datoformatet med dag,  
måned og år. 

Ctrl+6 Skifter mellem at skjule og vise 
objekter. 

CTRL+½ Anvender tidsformatet med time  
og minut og AM eller PM.  

Ctrl+8  Viser eller skjuler 
dispositionssymboler. 

Ctrl+Skift+!  Anvender talformatet med to decimaler, 
tusindtalsseparator, og minustegn (-)  
for negative værdier.  

Ctrl+9  Skjuler markerede rækker. 

Ctrl+Skift+*  Viser det aktuelle område omkring  
aktive celler. I pivottabeller markerer  
den hele Pivottabeller.  

Ctrl+0  Skjuler de markerede kolonner.  

Ctrl+Skift+: Indtaster det aktuelle klokkeslæt.  Ctrl+A  Markerer hele regnearket.  

Ctrl+`  Skifter mellem visning af celleværdier  
og visning af formler.  

Ctrl+Skift+A Indsætter argumentnavne og  
parenteser, når et indsættelsespunkt  
er til højre for funktionsnavnene i  
formler.  

Ctrl+Skift+"  Kopierer værdi fra cellen oven over den 
aktive celle til cellen eller formellinjen. 

Ctrl+F Anvender eller fjerner formatering  
med fed.  
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Tastaturgenveje i Excel 2010 – genvejstaster med Ctrl-kombinationen 

Tast Beskrivelse Tast Beskrivelse 

Ctrl+C Kopierer markerede celler. Ctrl+P Viser fanen Udskriv i Microsoft Office 
Backstage-visningen. 

Ctrl+D Bruger kommandoen Fyld nedad til at 
kopiere indholdet og formatet af den 
øverste celle i et markeret område til de 
underliggende celler. 

Ctrl+Skift+P Åbner dialogboksen Formater celler med 
fanen skrifttype valgt. 

Ctrl+B Viser dialogboksen Søg og erstat med fanen 
Søg valgt. 

Ctrl+R Bruger kommandoen Fyld til højre til at 
kopiere indholdet og formatet af cellen 
yderst til venstre i et markeret 
celleområde til cellerne til højre.  

Ctrl+Skift+F Åbner dialogboksen Formater celler med  
dialogboksen Skrifttype valgt. 

Ctrl+S  Gemmer den aktive fil med dens aktuelle  
filnavn, placering og filformat.  

Ctrl+G  Viser dialogboksen Gå til.  Ctrl+T  Viser dialogboksen Opret tabel. 

Ctrl+H Viser dialogboksen Søg og erstat med  
fanen Erstat valgt.  

Ctrl+U Anvender eller fjerner understregning.  

Ctrl+K  Anvender eller fjerner kursiv.  Ctrl+Skift+U Skifter mellem at vise og skjule 
formellinjen.  

Ctrl+I  Viser dialogboksen Indsæt hyperlink  
til nye links eller dialogboksen Rediger 
hyperlink for markerede links, der allerede 
er oprettet.  

Ctrl+V  Indsætter indhold fra Udklipsholder ved  
indsættelsespunktet og erstatter en 
eventule markering. Er kun tilgængelig 
efter klipning eller kopiering af et objekt, 
en tekst eller celleIndhold.  

Ctrl+L Viser dialogboksen Opret tabel.  Ctrl+Alt+V  Viser dialogboksen Indsæt speciel.  
Er kun tilgængelig efter klipning eller 
kopiering af et objekt, tekst eller 
celleindhold i et regneark eller et andet 
program. 

Ctrl+N  Opretter en ny, tom projektmappe Ctrl+W  Lukker det valgte projektmappevindue.  

Ctrl+O  Viser dialogboksen Åbn for at åbne eller 
finde en fil.  

Ctrl+X Klipper markerede celler.  

Ctrl+Skift+O  Markerer alle celler, der indeholder 
kommentarer.  

Ctrl+Y  Gentager den seneste kommando eller 
handling, hvis det er muligt. 

Ctrl+Z Anvender kommandoen Fortryd til at 
fortryde den seneste kommando eller til at 
slette den seneste indtastning, du har 
foretaget.  

Bemærk!   Ctrl-kombinationerne Ctrl+E, Ctrl+J, CtrlL+M og  
Ctrl+Q er i øjeblikket ikke-tildelte genvejstaster. 
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