
Link til egne sider (internt link). 
NB. Husk først at log ind til administrationsdelen 

1.  

Denne manual viser hvordan man laver links imellem sider på din egen hjemmeside. 

 

NB. Hvis du ikke ved hvordan man kommer frem til en sides tekst (afsnit), så start med at læs manualen 

der viser hvordan man indsætter en tekst på en side. 

 

I dette eksempel laves et internt link 

fra siden Boligudlejning til undersiden  

Hus til leje. Skærmbilledet her viser 

teksten på siden Boligudlejning. 

1. Marker med musen den tekst som 

du ønsker skal linke til undersiden Hus 

til leje. 

 

 

 2. Tryk på knappen Insæt/rediger 

hyperlink i teksteditoren. 

 

 

 

Tip. Hvis du kører musen 

over de enkelte knapper 

så vil der komme en lille 

tekst frem som fortæller 

hvad knappen hedder. 

 



 

Link til egne sider (internt link). 

2.  

 

 

 

 

 

Pop-up vinduet 

Egenskaber for hyperlink 

kommer nu frem på 

skærmen. 

 

Tryk på knappen 

Gennemse 



Link til egne sider (internt link). 

3. 

 

Pop-up vinduet 

EditorLinker kommer 

nu frem på skærmen.  

 

Tryk på knappen 

Internt link 



Link til egne sider (internt link). 

4. 

 

 

 

Pop-up vinduet Menu kommer 

nu frem. Vinduet indeholder 

alle sider i menustrukturen. 

 

1. Tryk på det lille kryds ud for 

siden Boligudlejning for  

at se sidens undersider. 

 

2. Tryk herefter på siden  

Hus til leje     

 …hvorefter pop-up vinduet 

lukker ned automatisk. 

 

 

 



Link til egne sider (internt link). 

5. 

 

 

Siden Hus til leje er 

nu automatisk indsat 

i pop-up vinduet 

EditorLinker. 

 

Tryk på knappen OK 

…hvorefter pop-up 

vinduet lukker ned 

automatisk. 



Link til egne sider (internt link). 

6. 

 

 

Den interne adresse 

til siden Hus til leje 

er nu automatisk 

indsat i pop-up 

vinduet Egenskaber 

for hyperlink. 

 

Tryk på knappen OK 

…hvorefter pop-up 

vinduet lukker ned 

automatisk. 



Link til egne sider (internt link). 

7. 

 

2. Den tekst der blev 

markeret i starten af 

denne manual er nu 

lavet om til et link 

som linker til siden 

Hus til leje. 

1. Husk at Gem 

de ændringer du 

har lavet. 

 

3. For at tjekke om linket virker 

korrekt kan du trykke på knappen 

Vis Side. Herefter kan du prøve 

om linket virker korrekt.  

 


