
WordPress

Nyeste version af WordPress kan hentes her:

www.wordpress.dk/download

http://www.wordpress.dk/download


Installation af WordPress

• Når du har hentet og udpakket WordPress, vil der på 
din PC typisk ligge en mappe ved navn ”wordpress-
X.Y.Z-da_DK”. 

• Åbn mappen og du finder en mappe ved navn 
”wordpress”. Åbn denne og du finder 3 mapper og et 
antal filer som vist efterfølgende. 

• Det er disse mapper og filer, der via FTP skal 
overføres til ”roden” af dit domæne.



Det er disse mapper 
og filer, der via FTP 

skal overføres til 
roden af dit domæne.
Mappen ”WordPress” 

skal ikke med.



Egen PC Dit domæne

I FTP-programmet FileZilla set det ca. således ud efter 
overførsel af mapper og filer:



• Herefter skal du via din browser ”tilgå” dit domæne –
altså www.ditdomæne.dk

• Det første ”billede” du ser er dette:

Klik på 
”Lav en konfigurationsfil”

http://www.ditdomæne.dk/


• Næste ”billede” du ser er dette:

Når du har ovenstående oplysninger klar, så klik på
”Lad os rulle”



• Så ser ”billedet” sådan ud:

Indtast de oplysninger, du har fået fra din host (udbyder). 
Vær opmærksom på store - / små bogstaver osv..

Klik herefter på ”Send” 



• Herefter set ”billedet” således ud:

Klik på ”Kør installering”



• Næste ”billede” er dette:

Udfyld felterne og klik herefter på:
”Installer WordPress”

Af hensyn til sikkerhed 
omkring siden vælg et andet 

brugernavn end ”admin”



• Så er du snart klar til at logge ind for første gang:

Klik på ”Log ind”

”admin” vil være erstattet 
af dit valgte brugernavn



• Dette er ”log ind – billedet”:

Tast brugernavn og kodeord.
Klik på ”Log ind”

Dit valgte brugernavn



• Du er nu i WordPress’s administration for første gang:

Klik evt. på sidens navn, og du kan se, hvordan siden ser 
ud for ”besøgende”.

Udseendet er WordPress’s standardtema TwentyTen, der 
let udskiftes med et andet af rigtig, rigtig mange gratis 

temaer.



Så er du i gang.
God fornøjelse


