
Oppskrift på å legge inn bilder med en god bildevisning på www.selfors.com 

 

 

I forhold til det å legge inn en artikkel med bare 1-3 bilder, så er det nå mulig å legge inn et bildegalleri inn i en 

artikkel.  

Før man skriver artikkelen så tar man for seg de bilder man vil ha med i artikkelen. Det er nå lagt til en funksjon i 

menyen som heter ”Gallery”, her klikker man ”Add Gallery/ Images”: 

 

Når man har gjort det så får man opp en ny meny hvor man skriver inn teksten på galleriet, prøv å holde teksten litt 

kort og helst uten æøå i tittelen, etter tittelen er skrevet klikk derettet på ”add gallery”: 

 



Når man da har gjort det kommer det en mekrnad opp øverst på siden som sider at galleriet er laget, velg da den flik 

som heter 2upload images” og deretter velg det galleriet som bildene skal inn i, i dette tilfellet ”Turbilder 

selforslia…”: 

 

Velg browse og velg ut de bildene som dere ønsker skal bli med i artikkelen, hold nede ”CTRL (kontroll tasten” og 

klikk på de bildene som dere ønsker skal være med å klik ”åpne”: 

 

 

 

 



Når det er gjort er man tilbake til bildeimportskjermen. Velg da ”upload images”: 

 

Etterpå så kommer det opp en kvittering om at bildene er lastet opp: 

 

Gå så tilbake til ”innlegg i menyen til venstre å klikk på nytt innlegg (evt redigere et tidligere lagret innlegg): 

 

 

 



Her har jeg laget et nytt innlegg hvor tittel er skrevet og tekst i selve artikkelen er skrevet. Etter siste setning trykker 

jeg enter (linjeskift) og klikker på den nye menyikonet for bildegallerier: 

 

Da kommer en ny meny opp og man velger da riktig galleri og klikker på insert: 

 



Da kommer det inn en kode hvor galleri er lagt til i artikkelen: 

 

Klikk da publiser: 

 

og artikkelen kommer på nett: 

 

Og man kan se bildene med en gallerivisning: 

 

Ved spørsmål kontakt jan.inge.larsen@gmail.com 
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