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Artiklens eksempler bygger på tekster om og billeder fra Fredericia Vold. Det er kun 
eksempler og foregiver på ingen måde at være en hverken udtømmende eller korrekt 
beskrivelse af denne danmarkshistoriske seværdighed. Jeg er Fredericia kommune 
og Museerne i Fredericia tak skyldig for tilladelse til at bruge tekster og billeder fra 
museernes arkiver og Turistkontorets brochurer. Fredericia kommune kan på ingen 
måde holdes ansvarlig for min anvendelse af disse billeder og tekster. 

Jeg tilskynder alle mine læsere at søge yderligere oplysninger om min by og dens 
seværdigheder på http://musark.dk Samt at stå af toget ½ dag, når man alligevel 
kommer igennem Fredericia. Byen er meget mere spændende end sin banegård. 

En del af det stof, der gennemgås i denne artikel, kan findes i forfatterens bøger, 
”Webdesign – illustreret håndbog” og ”Webdesign med stylesheets”. Siden udgivel-
sen af disse er der imidlertid sket en markant udvikling af browsernes understøt-
telse af W3C standarden, endda også i forhold til den endnu ikke officielle CSS3 
standard. 

Jeg har derfor fundet det betimeligt at publicere en samlet fremstilling af, hvor vi 
befinder os for så vidt angår emnet for denne artikel, der kan ses som et addendum 
til min bog om ”Webdesign med stylesheets”. 

Læsernes eventuelle kommentarer modtages meget gerne og vil i påkommende fald 
blive indarbejdet i nye udgaver af denne artikel. Sådanne kommentarer bedes sendt 
til webmaster-at-webdesign101.dk. 

Jørgen Farum Jensen, Erritsø, november 2010 
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Indledning 
Denne artikel gennemgår først nogle grundlæggende forhold omkring oprettelse af 
HTML-dokumenter. Med udgangspunkt i nogle forskellige layoutmodeller gennem-
gås herefter konstruktionsmetoderne for disse.  

Artiklen afsluttes med nogle lommefilosofiske betragtninger over emnet.  

Det grundlæggende HTML-dokument 
Et HTML-dokument er kendetegnet ved noget information, der i og for sig ikke ved-
rører indholdet. Den skabelonside, der kan tilføjes indhold, ser ud som vist i 
eksempel 1. 

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" 

"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd"> 

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="da" lang="da"> 

 <head> 

  <title>[ Dokumentets titel ]</title> 

  <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html;  

   charset=iso-8859-1" /> 

  <link rel="stylesheet" type="text/css" href="global.css"  

   media="screen" /> 

  <link rel="stylesheet" type="text/css" href="menu.css"  

   media="screen" /> 

  <link rel="stylesheet" type="text/css" href="print.css"  

   media="print" /> 

 </head> 

 <body> 

  [ Websidens indhold ] 

 </body> 

</html> 

Eksempel 1: Det grundlæggende HTML-dokument. 

Om denne skabelon er følgende at sige: 

1. Din webside skal altid være forsynet med en korrekt og fuldstændig 
dokumenttypeerklæring (DTD), de to første linjer i ovenstående skabelonkode. 

 Du kan også anvende en HTML4.01 dokumenttypeerklæring som følger: 

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Strict//EN" 

  "http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd"> 

2. Dokumentet skal altid være forsynet med en title, der skal være sigende for do-
kumentets indhold 

3. Dokumentet skal altid være forsynet med en angivelse af hvilket tegnsæt, der 
anvendes på siden. I stedet for ISO-tegnsættet kan du anvende et UTF-tegnsæt. 
I så fald gemmes filerne som UTF-filer, i stedet for det mere udbredte ANSI. 
Ikke alle teksteditorer giver dig dette valg. 

4. I head-delen af siden indsættes tillige referencer til de stylesheets der formate-
rer siden til henholdsvis skærm og printer. Her indsættes også eventuelle 
scripts. 

5. Alt indhold, der skal være synligt på siden, skal indsættes mellem <body> og 
</body>. 
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Indhold, indhold, indhold 
Det vigtigste ved din webside er indholdet af tekst og billeder, det vil sige det, der 
skal formidle din idé, din fortælling, din mening og sælge dine varer. Dit design er 
noget du føjer til din tekst og dine billeder. Dit design skal tilpasses dit indhold, og 
ikke omvendt. 

Selv den mest begavede designer kan ikke gøre en fattig tekst og nogle dårligt be-
skårne eller uvedkommende billeder til en vedkommende webside. Og det kræver 
overordentlig stor kunst at finde præcis dét billede, der rent faktisk siger mere end 
tusind ord.  

Grundregler for layout  
Der er nogle grundregler for websidelayout, som det er værd at skrive sig bag øret: 

For det første skal du gøre dig klart, at uanset hvilket visuelt udtryk, du stræber 
efter, er websiden grundlæggende bygget op af rektangulære elementer. 

For det andet skal du gøre dig klart, hvilke af en række hovedelementer, du får brug 
for: 

 Sidehoved 
 Sidefod 
 Indholdsdel 
 Navigationsapparat 
 Eventuelle sidebars (infobokse) og deres placering 

 Om navigationsapparatet kan siges, at det kan indbygges i sidehoved eller – 
sjældnere – i sidefoden i form af en navigationsbjælke. Et lodret navigations-
panel er som regel indsat i en spalte eller kolonne til højre eller til venstre for 
indholdsdelen. 

For det tredje står du dig ved at lave en simpel skabelonside, hvor du placerer disse 
elementer i forhold til hinanden. Skabelonsiden bør testes i et bredt udvalg af 
browsere, ligesom du også bør undersøge, hvordan siden tager sig ud, når du 
fjerner stylesheet’et. 

 Din skabelonside kan ikke bestå af lutter tomme CSS-kasser. Der skal noget 
indhold i kasserne. Kassernes størrelse bestemmes i høj grad af kassernes 
indhold. Dette kan føre til, at kassens mål og position ændres. Du kan eventu-
elt bruge noget mumletekst. Du kan finde den tekst jeg har bruger, som en 
webside på http://webdesign101.dk/cssbog/mumle.html. 

For det fjerde bør du gøre dig klart at du ikke er webdesign-fagets svar på Leonardo 
da Vinci. Du kan skabe et smukt visuelt udtryk for dine ideer og budskaber, 
men du kan ikke lave noget der er enestående. Det sidste ønsker du nok heller 
ikke, fordi enestående i dette fag er ensbetydende med mindre tilgængeligt. 

For det femte skal dit visuelle design afhænge af indholdets karakter og mængde. At 
lave et design for derefter at skære tekster og billeder til så indholdet tilpasses 
designet i stedet for det omvendte er desværre temmelig udbredt, men ikke de-
sto mindre forkert. 

Dermed være ikke sagt at du ikke må lege med alternative udformninger før alt dit 
indhold er hundrede procent på plads. Websidekonstruktion er først og fremmest et 
sjovt fag, der giver plads til at udfolde ens kreative evner. Jeg advarer kun imod det 
oversmarte, der fjerner fokus fra det budskab, du ønsker at formidle. 
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Det visuelle udtryk 
Når du har skrevet dine tekster og fået samling på dine billeder skal du tage stilling 
til det visuelle udtryk: 

a) Skal nogle af eller alle hovedelementerne omsluttes af en rammekant (bor-
der)? 

b)  Skal websidens indhold have en mere eller mindre fast bredde, eller skal ind-
holdet udvides i bredden i forhold til browservinduets bredde?  

c) Hvilken baggrund skal der være for de forskellige dele og for hele websiden?  

d)  Og det er det på dette stadium godt at beslutte sig for, hvilket navigationsap-
parat du vil benytte: Flad eller dynamisk menu, mange eller få menupunkter, 
JavaScript grafisk menu eller CSS-menu med eller uden grafik?  

e)  Og mange flere spørgsmål, som det er godt på forhånd at have tænkt igennem 
og noteret ned/tegnet. 

Et godt eksempel på, hvilke konsekvenser en tidlig beslutning har, er beslutningen 
om sidehovedets udformning. Der er utroligt nemt at lave et grafisk sidehoved med 
en vis bredde og en vis højde indeholdende logo, firmanavn, flot kulørt typografi og 
hele den tyrkiske musik. Chefen køber den straks. Du har til gengæld bundet dig til 
at et delelement skal være bestemmende for sidens øvrige udseende i henseende til 
farveskema, bredde og hvor meget af det egentlige indhold der er plads til under 
sidehovedet. 

Der er ikke én rigtig måde at designe og konstruere en webside på. Slutresultatet er 
altid en afvejning af en række forskellige hensyn. Der er kun ét hensyn du altid skal 
tage: Lad være med at lave noget, bare fordi du kan!  

Fælles for alle websider og deres visuelle design er naturligvis, at det helt grundlæg-
gende er noget HTML-kode, der bærer siden struktur. Selv den lækreste Flash Movie 
kan ikke leve uden html. 

CSS-teknologien har vi fået for at hjælpe os til at præsentationsformatere vores 
HTML-kode. Du kan og bør bruge teknologien offensivt, og det vil sige: Brug CSS til 
sidelayout og ikke tabeller. Tabeller på webside bør kun være der, når der faktisk er 
behov for at præsentere data der naturligt falder ind i en tabelform. 

Hvis du tidligere har lavet websider med tabeller, kender du en del til de muligheder 
og begrænsninger, der er i websidekonstruktion. Mulighederne er meget større og 
begrænsningerne meget færre ved brug af CSS. Et fælles grundtræk er det rektan-
gulære arbejdsfelt, som også tryksagssnedkere arbejder med, og som også kun kan 
deles op i rektangulære felter. 

Visuelle strukturer 
Figur 1 viser de mest almindelige grundlæggende visuelle strukturer, der anvendes i 
websidekonstruktion. De hovedelementer, der indgår, er  

1. Et relativt smalt menupanel og/eller en navigationsbjælke (mørk grå);  

2. En indholdsdel; og  

3. Et sidehoved plus evt. en sidefod (lysere grå). 

I sin mest grundlæggende udformning består en webside faktisk kun af to hoved-
dele, nemlig en menu og en indholdsdel. Et af de første trin i designprocessen er at 
beslutte sig for, hvilken menu – eller måske rettere hvilket navigationssystem – der 
skal anvendes, og hvorledes det skal placeres på websiderne. 
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Med et behersket antal sider, op til 8-12 stykker, kan du nøjes med en ret simpel 
menu i form af et lodretstillet navigationspanel eller en vandretstillet navigations-
bjælke. (De blå rektangler i figur 1). Med et større antal sider kommer du ind i 
overvejelser om enten to menuer på siderne eller en dynamisk menu under en eller 
anden form. Du kan dog også vælge at lave forskellige menuer til forskellige sek-
tioner. 

En vandret navigationsbjælke har i sagens natur kun plads til et forholdsvis be-
grænset antal menupunkter, jeg vil skønne en 7-8 stykker. En sådan navigations-
bjælke er til gengæld velegnet som udgangspunkt for en dynamisk dropdown menu, 
det vil sige en menu, hvor undermenuer folder sig ud ved mouseover eller klik på 
hovedmenuens menupunkter.  

Et lodretstillet navigationspanel kan have mange flere menupunkter end den vand-
retstillede, og begrænsningerne i tekstlængde i menuerne er ikke så restriktive. Jeg 
kan her slå fast, at der ikke er nogen naturlov, der forbyder at en linktekst fylder 
mere end én linje. 

Skal jeg gå ud fra, hvad jeg ser på nettet, ser det ud til, at den lodretstillede menu i 
venstre side er det mest populære til websteder med et behersket antal sider, mens 
navigationsbjælken ofte ses i kombination med en lodretstillet menu som sektions-
menu. I begge tilfælde kan navigationsapparatet udformes som dynamiske drop-
down menuer. 

 

 

 

 
Figur 1: Grundlæggende visuelle strukturer. Blå er menuelementer. Brun er sidehoved og 
sidefod. Rød er sidebars. Det er de 6 grundkonstruktioner, der gennemgås i denne arti-
kel.  
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Konstruktionsmetoder 
Groft set er der fire forskellige metoder til at konstruere de grundlæggende visuelle 
strukturer: 

1. Det naturlige omløb, hvor elementerne placeres på siden i den orden, de fore-
kommer i kildekoden. 

Uanset hvilken af nedennævnte konstruktionsmetoder du vælger får du bedste 
resultat ved i videst muligt omfang at benytte dette naturlige omløb. Jeg skri-
ver mere om dette i forbindelse med de enkelte eksempler. 

2. float-metoden: Særlig egnet til konstruktioner, hvor browservinduet skal ud-
nyttes optimalt og hvor elementernes bredde skal indrette sig efter browser-
vinduets bredde. Den pt. hyppigst anvendte metode. 

3. position-metoden: Særlig egnet hvis du ønsker at positionere elementerne uaf-
hængigt af deres rækkefølge i kildekoden. Denne metode er noget passé. 

4. CSS table-display metoden: CSS-standarden indeholder en række værdier, der 
gør det muligt at give div HTML-elementet egenskaber som tabeller, tabelræk-
ker og tabelceller uden at det er nødvendigt at bruge HTML tabelmarkørerne.1 

I de følgende mange kodeeksempler har jeg af gode grunde ikke indsat nogen 
egentlige artikeltekster eller billeder. I de fleste tilfælde vil du kunne se eksemplerne 
udført på denne artikels hjemmeside2. Men hvis du vil prøve selv at taste eksemp-
lerne ind, er det afgørende, at du har noget mumletekst at fylde i dine CSS-kasser. 
Den mumletekst, jeg har brugt i mange af mine tidligere eksempler (Lorem ipsum 
dolor …) kan du kopiere fra denne adresse:  

http://webdesign101.dk/cssbog/mumle.html. 

1-spaltet layout 
Den simpleste opskrift overhovedet på, hvordan du med få og enkle midler laver et 
komplet websidelayout, er baseret på ovennævnte metode 1 og anvender det natur-
lige omløb til at positionere sidens elementer i forhold til hinanden: Jf. eksempel 2. 

Opret en ny webside og indsæt et par div’er til sidehoved og artikel, som vist i 
eksempel 2. I head-delen af siden indsætter du så et stylesheet for siden. Dette sty-
lesheet er vist i eksempel 3. 

Resultatet af øvelsen ser du i figur 2. Sidens overordnede bredde er givet ved #side-
elementets bredde på 570 pixel, hvilket med den valgte skrift (Bookman Old Style) 
giver plads til ca. 70 tegn pr linje. Længere bør en tekstlinje ikke være.  

<div id="side"> 

<div id="sidehoved"> 

[ Sidehovedets indhold ] 

</div><!-- /sidehoved --> 

                                                      

1
 Jeg gør en del ud af denne metode i denne artikel, fordi jeg finder den uhyre let at forstå og forklare. 

Metoden er relativt ny og der findes derfor ikke i skrivende stund ret meget tilgængeligt materiale om 
dette emne.  
Der er det problem med metoden, at den kræver særlige tiltag for at skabe et korrekt visuelt udtryk i 
ældre versioner af Internet Explorer. Jeg forholder mig til dette i forbindelse med beskrivelsen af de 
konkrete layout-modeller.  
2
 http://webdesign101.dk/layout2010 
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<div id="nav"> 

[ Navbar HTML-kode ] 

</div><!-- /nav --> 

<div id="artikel"> 

 [ Artikel ] 

</div><!-- /artikel --> 

<div id="sidefod"> 

 [ Sidefodens indhold ] 

</div><!-- /sidefod --> 

</div><!-- /side --> 

Eksempel 2: Model 6: HTML kildekode til et simpelt 1-spaltet layout. (Figur 2). 
    

 

  

 

 Figur 2: Model 6, 1-spaltet layout. Til venstre kun layout, til højre med tekstformatering.  

<style type="text/css" media="screen"> 

* {margin:0;padding:0;} 

html { /*FF rulleskakt fiks */ overflow-y:scroll;  }  

img {border:none;} 

body {font-family:georgia,times,serif;} 

div#side { 

width:90%; 

min-width:750px; 

max-width:1000px; 

margin: 0 auto;} 

div#sidehoved { 

height:160px; 

background-image:url(pix/fredericia.jpg); 

background-repeat:no-repeat; 

background-position: left top;} 

</style> 

Eksempel 3: Model 6. Stylesheet-kode til et simpelt 1-spaltet layout. (Figur 2) 

Bemærk i eksempel 2 at jeg bruger div-markøren med forskellige id’er til at af-
grænse sidens forskellige dele. div-markøren er i modsætning til de fleste øvrige 
HTML-markører semantisk betydningsløs og derfor på sæt og vis ”usynlig” for for 
eksempel søgemaskiner og skærmlæsere. Og bemærk især min flittige brug af 
HTML-kommentarmarkøren til at mærke de div’er, der afslutter et område. Der kan 
hurtigt komme flere div’er i et layout, og man kan forbavsende hurtigt tabe over-
blikket over om man nu skal huske at afslutte denne ene før den anden eller om-
vendt. Især når div’erne fyldes med den tekst og de billeder, jeg ikke medtager i 
disse eksempler. 
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#side-elementet, der rummer alle sidens øvrige elementer, er centreret i browser-
vinduet. Et element med en given bredde midtstilles i browservinduet når hhv. 
margin-left og margin-right sættes til værdien auto. Det, du ser i eksempel 3 er kort-
formsudgaven af følgende formregler: 

margin-top:0;margin-right:auto;margin-bottom:0;margin-left:auto; 

Det kan også skrives på følgende kortere måde: 

margin: 0 auto 0 auto; 

eller endnu kortere 

margin: 0 auto; 

Rækkefølgen er: top, højre, bund, venstre. Er der kun to mål betyder disse top og 
bund, hhv højre og venstre. 

I figur 2 ser du to udgaver af den samme side. Til venstre siden som den ser ud, når 
den kun er layoutet, til højre efter at det stylesheet du ser i eksempel 3 er suppleret 
med noget tekstformatering: 

h1, h2, h3, h4, h5 { 

 font-family:arial, helvetica, sans-serif; 

 margin: 0 auto 0.5em auto;} 

h1 {font-size:2em;text-align:center; 

 margin:1em auto .5em auto;color:#257;} 

p { 

 margin:0 auto .5em auto;line-height:130%;} 

.manchet { 

  -moz-border-radius: .5em; 

  -webkit-border-radius:.5em; 

  border-radius: .5em; 

  border-width:2px; border-style:solid;  

 border-color:#505c5a; 

  padding:10px; margin-right:0; margin-bottom:1em;} 

#sidefod p {  

 font-family:arial,sans-serif; 

 background-color:#fff;  border-top:5px solid #257; 

  font-size: 90%;   text-align:right;  padding-top:10px;} 

Eksempel 4: Model 6: Den supplerende tekstformatering, der retter tekstelementerne til. 

Navigationsbjælken til dette eksempel bygger på de principper, der er forklaret i ar-
tiklen http://webdesign101.dk/www/cssmenu/ 

Runde hjørner 

Manchettens runde hjørner er opnået ved brug af CSS3-egenskaben border-radius. 
Denne metode er meget nemmere end de forskellige metoder vi har brugt hidtil3. 
http://css3.info har flere oplysninger om CSS3. 

Der er det problem med CSS runde hjørner, at de ikke vises i Internet Explorer 8 
eller tidligere. Problemet er dog til at bære, fordi disse browsere blot viser en kasse 
uden hjørner. 

                                                      

3
 http://www.webdesign101.dk/css/eksempler/eksempel3.php 

http://www.webdesign101.dk/showcase/roundcorners/nifty.html   
og http://www.webdesign101.dk/css/roundcorners/ 
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Browservinduets bredde 

Et forhold, der tilsyneladende kommer som en overraskelse for mange begyndende 
websidekonstruktører er, at dem der skal se websiden sandsynligvis har en anden 
computerskærm end den konstruktøren selv sidder ved, og at disse mennesker har 
deres egne ideer om, hvor stor en del af deres computerskærm, browservinduet skal 
fylde. 

Herom kan siges, at din sides bredde ikke bør være større end omkr. 1000 pixel, og 
at væsentlige informationer (inklusive dit navigationsapparat) skal kunne ses i et 
800 gange 600 pixel stort browservindue. Grunden til det er, at selvom langt de 
fleste computerskærme (inklusive netbooks) snildt kan rumme et browservindue på 
1024 gange 768 pixel, vil det ofte være andre programmer på skærmen end lige 
browservinduet – for eksempel en gadget sidebar. 

Flydende, elastisk eller fikseret layout 
Et vigtigt spørgsmål er, om layoutet skal være flydende, således at du udfylder hele 
eller størstedelen af browservinduet, uanset dettes størrelse, eller om du ønsker et 
stivere layout, hvor nogle af eller måske alle hovedelementerne har en bestemt stør-
relse (bredde). 

Eksemplet figur 3 viser en side med en flydende bredde på 90 procent af browser-
vinduets bredde, idet sidens indhold dog ikke kan blive bredere end 1000 pixel og 
ikke smallere end 75 pixel. (Se eksempel 6). 

De to alternativer til dette er 

A) Fikseret bredde betyder at du giver det element, der omslutter alt indholdet (i 
denne artikels eksempler #side-elementet), en bredde i pixels, for eksempel 
750 pixel. Det betyder at indholdet vil fylde de 750 pixel i bredden, uanset 
bredden af browservinduet. 

B) Elastisk bredde får du hvis du giver #side-elementet en bredde i em’er. Eksem-
pel:  

 #side {width: 47em;} 

 En bredde på 47 em’er svarer til ca. 750 pixel hvis browserens tekststørrelses-
værktøj er sat til medium/normal skrift. 

 Ideen med en em-fikseret bredde er at linjelængden ikke skal blive større når 
siden vises i et maksimeret browservindue på en større monitor. Øges skrift-
størrelsen med browserens tekststørrelsesværktøj, øges linjelængden selvføl-
gelig også, men der bliver ikke flere tegn i linjen. 

Du kan finde varme fortalere for alle metoder: Når en læser først finder frem til din 
webside, gælder det om at udnytte hele det areal, hun stiller til din rådighed, siger 
nogle. Andre foretrækker et stivere visuelle design, der giver mulighed for meget 
præcise placeringer af websidens forskellige elementer. 

Atter andre lægger, som denne artikels forfatter, vægt på at linjelængden skal tillade 
en komfortabel læsning af længere tekststykker.  

Summa summarum er det i dette forhold karakteren af din webside, der skal danne 
grundlag for det visuelle design, herunder valget af metode til fastsættelse af bred-
den. 

Det hyppigste anvendte design er i virkeligheden en kombination, det vil sige et lay-
out, hvor navigationselementer er fikserede, mens indholdsdelen er elastisk eller 
flydende. 
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Hvorom alting er, giver jeg dig i det følgende en del forskellige layoutmodeller at 
vælge imellem, forsynet med forklaringer og kommentarer til opbygningen. Det 
skulle sætte dig i stand til selv at modificere de forskellige modeller, så de passer til 
dine formål. 

Websidens højde 

En CSS-kasses størrelse afhænger som standard af indholdets mængde. Websiden 
har altid har en given bredde, som aldrig kan blive større end browservinduets 
bredde. Dette tilsiger os at vi ikke kan bestemme at vort indhold tillige skal have en 
fikseret højde. For det første kan du ikke regne med at en sådan konstrueret ska-
belonside kan rumme det indhold, du måske havde tænkt dig på en anden side på 
dit websted. For det andet har du ingen som helst kontrol over læserens eventuelle 
brug af browserens tekststørrelsesværktøj eller zoomværktøj. For det tredje kan du 
trods al mulig omhu aldrig være sikker på at din læsers computer har den skrift in-
stalleret, som du bruger på dine sider. 

   
 

 

 

 
Figur 3: Model 1, flydende layout med fikseret venstre spaltebredde. Visning i 
et 1024*768 browservindue (bagest) og et 800*600 browservindue forrest.  

2-spaltet flydende layout 
Et meget almindeligt layout ser du i figur 3. #side-elementet, som omslutter alt ind-
hold på siden, antager 90 procent af browservinduets bredde, dog maksimalt1000 
pixel og ikke mindre end 750 pixel. De tre hovedelementer #sidehoved, #container 
og #sidefod placeres under hinanden på grund af elementernes naturlige omløb.  

HTML-kildekoden til dette eksempel ser du i eksempel 5. Stylesheet’et i eksempel 6 
omfatter kun de elementer, der layouter indholdet. Tekstformateringen er i det store 
og hele som i eksempel 4. 

 <div id="side"> 

<div id="sidehoved"> 

[ Sidehovedets indhold ] 

</div><!-- /sidehoved --> 

<div id="container"> 
<div id="nav"> 

[ Menupanelets HTML-kode ] 

</div><!-- /nav --> 
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<div id="artikel"> 

[ Artikeltekst og evt. billeder ] 

</div><!-- /artikel --> 

</div><!-- /container --> 
<div id="sidefod"> 

[ Sidefoden tekst ] 

</div><!-- /sidefod --> 

</div><!-- /side --> 

Eksempel 5:  HTML-koden til et layout med to kolonner. Figur 3. 

#container-elementet spiller alene en rolle som beholder for de to spalter, der skal 
stå ved siden af hinanden. Spalten #nav har fået en fikseret bredde på 180 pixel, 
passende til det menupanel, der er indsat i denne spalte. Spalten #artikel har ikke 
fået nogen bredde og udfylder derfor al den plads der er til højre for menuspalten. 
#sidefods-elementet føjer sig uden videre ind under #container-elementet. 

  #side { 

width:90%; 

min-width:750px; 

max-width:1000px; 

margin: 0 auto;} 

div#sidehoved { 

height:160px; 

background-image:url(pix/fredericia.jpg); 

background-repeat:no-repeat; 

background-position: left top; 

margin:0 0 10px 0; 

padding:0;} 

#nav { 

font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; 

display:table-cell; 
vertical-align:top; 

width: 180px; 

margin-right:10px; 

background-color: #d7ad7b;} 

#artikel { 

 display:table-cell; 
 vertical-align:top; 

 padding-left:20px;} 

Eksempel 6: Model 1: Stylesheet til et layout med to kolonner. (Figur 3) 

Der er to forhold vedrørende denne tospaltede eksempelside, som det nok er værd 
at hæfte sig ved: 

A)  Det ene forhold er, at sidefoden føjer sig ind det almindelige omløb, der følger 
af dets placering i kildekoden. Det vil sige, sidefoden ligger lige under de to 
spalter uden at vi skal fortage nogen særlige krumspring for at opnå dette. Så-
danne krumspring er nødvendige, hvis layoutet er baseret på float-metoden 
eller position-metoden. 

B) Det andet forhold er, at at #nav-elementet – den venstre spalte – har fået en 
baggrundsfarve fra top til bund, uden at elementet har en fikseret højde. Dette 
kan kun med noget besvær opnås med de øvrige metoder. 

Bortset fra disse fordele er det interessante i eksempel 6 den fremhævede formate-
ring af #nav og #artikel-elementerne. Disse påtrykkes egenskaben display:table-cell 
og de to elementer vises derfor som om de virkelig var celler i en HTML-tabel, men 
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uden at vi har brugt hverken table, tr eller td HTML tabelmarkørerne. 

Det kræver nok en nærmere forklaring, som følger herunder: 

 

CSS display:table egenskaberne 
For mange år siden var den eneste måde, man på en webside kunne opnå at få to 
eller flere elementer til at stå ved siden af hinanden, ved at oprette en tabel ved 
hjælp af den flerhed af HTML-markører man kan bruge til dette. For eksempel ville 
et layout mage til det netop præsenterede kræve mindst følgende HTML-kode 

<table> 

<tr><td width="180">Menupanelets HTML-kode</td> 

<td>Artiklens tekst og billeder</td></tr> 

</table> 

Der er det galt med dette, at table-markøren er en præsentationsmarkør, der har 
den semantiske betydning at indholdet er tabeldata, som vi for eksempel kender det 
fra regneark. Dermed har vi blandet indhold og form sammen, endda med den for-
kerte form. Det har den uhyggelige konsekvens at skal du lave tyve sider med 
samme layout skal du altså kopiere den samme tabel – der som regel er meget me-
get mere kompliceret end mit simple eksempel – tyve gange og påpasseligt udskifte 
indholdet i to, otte, femten eller hvor mange tabelceller der indgår i dit layout. 

Sider, der er konstrueret på den måde, er umådeligt tidkrævende og dermed kost-
bare at opdatere. Det kan mange firmaer, der stadigvæk hænger på omfattende 

Navn Beskrivelse Eksempel 

table  Får elementet til at opføre sig som et 

table-element 

element { 

display:table;} 

table-row  Får elementet til at opføre sig som en ta-

belrække (tr-elementet) 

element { 

display:table-row;} 

table-row-group Får elementet til at opføre sig som et 

tbody-element 

element { 

display:table-row-group} 

table-cell  Får elementet til at opføre sig som en ta-

belcelle (td-elementet) 

element { 

display:table-cell} 

table-header-group  Får elementet til at opføre sig som et 

thead-element 

element { 

display:table-header-group;} 

table-footer-group  Får elementet til at opføre sig som et 

tfoot-element  

element { 

display:table-footer-group;} 

table-column-group Får elementet til at opføre sig som et 

colgroup-element  

element { 

display:table-column-group;} 

table-column  Får elementet til at opføre sig som et col-

element  

element { 

display:table-column;} 

table-caption  Får elementet til at opføre sig som et 

caption-element 

element { 

display:table-caption;} 

Tabel 1: Oversigt over CSS display-egenskaber der får elementer til at opføre sig som om 
der var tale om HTML tabelelementer. 
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websites, konstrueret på netop den måde, sikkert tale med om. 

Omkring årtusindskiftet skete der imidlertid det, at nye browserversioner blev me-
get bedre til at tolke CSS-egenskaber end de tidligere havde været. Det åbnede i før-
ste omgang mulighed for at layoute med udstrakt brug af position-egenskaben, og 
siden med brug af float-egenskaben.  

Begge metoder – float-egenskaben især – er imidlertid langt mindre intuitive end ta-
bel-metoden. Det er derfor et stort fremskridt at alle browsere nu kan tolke de CSS 
display egenskaber der er vist i tabel 1. 

I vort første layout-eksempel (figur 3, eksempel 5) fik vi de to spalter til at stå ved si-
den af hinanden ved blot at give de to div’er, der skal tegne henholdsvis #nav og 
#artikel-elementerne, egenskaben display:table-cell. 

Anonyme tabelelementer 
”Hovsa”, vil enhver der har prøvet kræfter med en HTML-tabel udbryde, ”hvor er 
table-markøren, og hvor er tr-markøren?” 

Svaret på det er, at browseren, i overensstemmelse med CSS-specifikationen, ind-
sætter de manglende tabelelementer. I ovennævnte eksempel ”ser” browseren to ta-
belceller, og viser dem derfor som om <table>…</table> og <tr>…</tr> er der, selv 
om de altså ikke er indsat i koden. 

Et par eksperimenter vil afsløre hvor stærkt et værktøj vi hermed har fået i hænde. 
Vi opretter en webside med følgende HTML-kode: 

<div class="container"> 

<div class="row"> 

<div class="celle">Celle 1</div> 

<div class="celle">Celle 2</div> 

<div class="celle">Celle 3</div> 

</div> 

</div> 

Og til formateringen af dette stylesheet: 

<style type="text/css"> 

.container {display:table;} 

.row {display:table-row;} 

.row div { 

 display:table-cell; 

 width:150px;height:100px; 

 border:2px solid maroon; 

 padding:.5em; 

} 

</style> 

Figur 4 til venstre viser, hvorledes en sådan side kommer til at se ud.  

HTML-koden til denne side omfatter eksplicit et element (.container) der har fået på-
trykt egenskaben display:table. Dette resulterer i at .container-elementet i browseren 
vises som en tabel med én række bestående af 3 celler.  

Men hvis vi nu modificerer HTML-koden til følgende: 

<div class="row"> 

<div class="celle">Celle 1</div> 

<div class="celle">Celle 2</div> 

<div class="celle">Celle 3</div> 

</div> 
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vil browseren stadig vise det samme billede som du ser i figur 4. 
    

 

 

 

 

Figur 4: Tre på hinanden følgende elementer har fået display-egenskaben table-cell.  

Browseren ”opdager” nogle elementer, der har fået påtrykt egenskaberne display: 
table-row og display: table-cell og opretter derfor en såkaldt anonym boks der om-
fatter ”tabel”-rækken og ”tabel”-cellerne. 

Denne reduktion af HTML-koden kan drives endnu videre, så HTML-koden kommer 
til at se således ud: 

<div>Celle 1</div> 

<div>Celle 2</div> 

<div>Celle 3</div> 

Resultatet er stadig det samme. Foruden den anonyme .container-boks – som altså 
nu slet ikke optræder i HTML-koden – oprettes endnu en anonym boks, der omfatter 
”tabel”-rækken. 

I forhold til det meget simple stylesheet for dette eksempel kan du variere bredden 
af de enkelte ”kolonner” gennem brugen af CSS klassenavne, eller gennem brugen af 
display-værdierne table-column og/eller table-column-group. 

Regler for oprettelse af anonyme bokse 

Disse anonyme bokse eller kasser opstår ikke som følge af magi, og teknikken kan 
ikke eliminere kravet om, at HTML strukturformatering og CSS formregler skal være 
logiske og i overensstemmelse med W3C’s standarder. Reglerne er dog ganske sim-
ple: hvis et layout forudsætter et bestemt element vil browseren oprette et virtuelt 
element og påtrykke det en af display-egenskaberne table, table-row eller table-cell. 

Hvis du således har et element med display-egenskaben table-cell, og det umiddel-
bart foregående element ikke har display-egenskaben table-row, vil browseren op-
rette et sådant virtuelt element og påtrykke det værdien table-row. Dette element vil 
omslutte cellen og eventuelle øvrige elementer med display-værdien table-cell, indtil 
browseren støder på et element der ikke har denne display-værdi. Dermed afsluttes 
den virtuelle række. Eksempel: 

<div>Celle 1</div> 

<div>Celle 2</div> 

<div>Celle 3</div> 

<p>Det er et almindeligt tekstafsnit.</p> 

Resultatet af dette kan du se i figur 4 til højre. 
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Nyttige table-egenskaber 

Når du anvender de her beskrevne CSS display-egenskaber vil elementerne udvise 
samme egenskaber som de respektive elementer i en HTML-tabel. Her er en gen-
nemgang af de nyttigste af disse: 

table-layout: Denne egenskab kan have værdierne auto eller fixed. Standardværdien 
er auto, hvilket medfører at tabellen antager en bredde og en højde der kan 
rumme a) indholdet af cellerne eller b) summen af cellernes fikserede bred-
der og/eller højde.  

border-collapse: Denne egenskab kan have værdierne collapse eller separate. Stan-
dard-værdien er separate, hvilket medfører at egenskaberne border-spacing 
og empty-cells kan påtrykkes den virtuelle tabel. Modsætningsvis fører vær-
dien collapse til, at der ikke kan sættes nogen afstand mellem cellerne og at 
tomme celler ikke vises. 

border-spacing: Denne egenskab kan have en længde, som bestemmer mellemrum-
met mellem tabellens enkelte celler. Bemærk at dette mellemrum også op-
træder på ydersiden af cellerne i øverste og nederste række og første og sid-
ste kolonne. 

   

 

 

 

 
Figur 5: Den umulige CSS layoutmodel. 

 

Det perfekte layout: lige høje kolonner 

Med de traditionelle layoutmetoder vi har brugt siden årtusindskiftet er det ganske 
vanskeligt at sikre at to eller flere kolonner er lige høje, eller i det mindste ser lige 
høje ud. Og det er næsten uoverkommeligt, hvis vi ønsker at lave et layout-net (Grid 
på US/Engelsk), bestående af flere rækker med to eller flere kolonner, hvor de en-
kelte celler holder register, som det hedder inden for typografien. Det vil sige at kas-
sernes over- og underkanter flugter med hinanden. 

Med den layoutmetode, jeg beskriver her, er det ganske let, jf. figur 5. 
 

Den HTML-kode, der skaber skærmbilledet i figur 5, er følgende: 
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<div class="container"> 

<div>[ Indhold ]</div> 

<div>[ Indhold ]</div> 

<div>[ Indhold ]</div> 

</div> 

<div class="container"> 

<div>[ Indhold ]</div> 

<div>[ Indhold ]</div> 

<div>[ Indhold ]</div> 

</div> 

Som du ser af figuren tegner denne HTML-kode to gange tre kasser af lige stor 
bredde og højde. For at sætte trumf på har jeg indsat en baggrundsfarve i kassen 
nederst til højre. 

.container { 

 display:table;  

 border-spacing:10px; 

 margin:0 auto;} 

.container div{ 

display:table-cell; 

width:250px; 

height:100px; 

border:1px solid maroon; 

padding:.5em; 

 font-size:90%;} 

Der er følgende bemærkninger at gøre til dette eksempel:  

border-spacing-egenskaben skaber afstanden mellem kasserne. Det er ikke lige til 
at se, men denne ”margin” findes også ”uden på” den samlede kasse. Det ses på af-
standen mellem overkanten i browservinduets indholdsrude og den øverste ramme-
kant på indholdet. Bemærk tillige at afstanden mellem rækkerne opstår ved to 
gange border-spacing. Dette i modsætning til den vandrette margin mellem to på 
hinanden følgende HTML-elementer, hvor den lodrette afstand mellem de to ele-
menter kun bliver som den bredeste af to marginer (margin-bottom og margin-top). 

Et ord om stylesheet’et: Her bruges class navngivning af .container-elementet. Det 
muliggør ”genbrug” af samme element i flere rækker, hvilket ikke ville have været 
muligt hvis vi havde brugt id navngivning. De enkelte kasser formateres af den af-
ledte selektor .container div, der omfatter all div’er, der er indeholdt i elementet 
.container. 

Endelig et ord om kassernes højde. Jeg har sat 100 pixel som højde, men bemærk 
at kassernes højde øges, dersom der er mere indhold end der er plads til. Sker det 
bliver hele rækken så høj som den kasse, der har det meste indhold. 

Problemet med Internet Explorer 

Før vi går videre med andre layoutmodeller end den ovenfor beskrevne tospaltede 
layout, er det nødvendigt at forholde sig til, at Internet Explorer 7 og tidligere ver-
sioner af denne browser har problemer med at vise dette layout korrekt, jf. figur 6.4 

Eller for at sige det ligeud – Internet Explorer 7 og tidligere forstår ikke de vigtigste 

                                                      

4
 Figur 6 viser layoutmodel 2 i programmet IETester, der muliggør test af websider i andre versioner af 

Internet Explorer end den, der er installeret på computeren.  
Kan bl.a. downloades fra http://sourceforge.net/projects/ietest/ 
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af de CSS formregler vi har brug for at skabe det tospaltede layout. Derfor stabler 
denne browser hovedelementerne oven på hinanden, som det fremgår af figur 6. 

Det gode der kan siges om dette resultat er, at der ikke er noget indhold på siden, 
som ikke vises i IE7.  

 
 

 

 

 Figur 6: Layoutmodel 1 vist i Internet Explorer 7  

Dette problem løses ved at gribe tilbage til de principper, hvorefter vi tidligere har 
layoutet sådanne sider, det vil sige float-metoden. Inden du udbryder: ”Så kan det 
hele da også være lige meget!” vil jeg afsløre at dette afsnit slutter med en fortælling 
om, hvordan du kan indsætte dette nye stylesheet så kun Internet Explorer 7 og 
tidligere bruger det. 

Hvis vi griber tilbage til HTML-koden i eksempel 5 erindrer vi os at siden omfatter 3 
hovedelementer, nemlig #sidehoved, det hidtil ubrugte #container-elementet, der 
omslutter de to spalter, samt #sidefod-elementet.  Disse tre elementer er blokele-
menter der udfylder hele sidens bredde og dermed føjer sig ind under hinanden i 
det sædvanlige omløb af sådanne elementer.  

For at få spalteeffekten på ”gammeldags” maner er det nødvendigt at venstre-float’e 
#nav-elementet og sørge for at der er plads til dette på venstre side af #artikel-ele-
mentet. Det reviderede stylesheet fra eksempel 6 ser nu således ud: 

#side { 

width:90%; 

min-width:750px; 

max-width:1000px; 

margin: 0 auto;} 

div#sidehoved { 

height:160px; 

background-image:url(pix/fredericia.jpg); 

background-repeat:no-repeat; 

background-position: left top; 
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margin:0 0 10px 0; 

padding:0;} 

#nav { 

font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; 

display:table-cell; 

vertical-align:top; 

float:left; 
width: 180px; 

margin-right:10px; 

background-color: #d7ad7b;} 

#artikel { 

display:table-cell; 

vertical-align:top; 

padding-left:20px; 

margin-left:190px; } 

Eksempel 7: Stylesheet’et fra Eksempel 6 ændret, så float-mekanismen anvendes. 
 

 

 

 Figur 7: Første tilnærmelse til et kopi-layout i Internet Explorer 7.   

I eksempel 7 er de formregler, der ikke er brug for i denne udformning overstreget 
og nye eller ændrede formregler i forhold til eksempel 6 fremhævet med fed skrift. 
Resultatet af øvelsen ser du i figur 7. Det lader noget tilbage at ønske:  

Baggrundskoloreringen af navigationsspalten omfatter ikke hele spalten, og – hvad 
der ikke ses af dette eksempel – dersom der var mere indhold i den smalle spalte 
end i den brede spalte, ville den ikke skubbe sidefoden nedad på samme måde, som 
artikelspalten nu gør. Det skyldes, at et float’et element ikke har større iboende 
højde end indholdet betinger.5 

Begge disse mangler ved et layout, der bygger på float-metoden, er velkendte fra de 
mange år, vi har brugt denne metode. For det første skal float’ede elementer, der er 

                                                      

5
 En artikel om denne sag finder du her: http://www.webdesign101.dk/css/floatcontainer.php 
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indeholdt i en container (ofte kaldet en wrapper) clear’es inden containeren lukkes, 
således: 

... 

</div><!-- /artikel --> 

<div class="clear"></div> 
</div><!-- /container --> 

... 

Ovenstående er en lille bid af HTML-koden til den side, vi arbejder med. Her er ind-
sat et clear’ing element efter afslutningen af de to spaltelementer og før afslutningen 
af #container-elementet. Formdeklarationen for dette element er  

.clear {clear:both;}  

For at dette kan holde også i Internet Explorer 6 er det nødvendigt at give .contai-
ner-elementet en bredde, jf. nedenstående eksempel 8. 

Det andet problem vedrører baggrundsfarven i den smalle spalte. Når det i figur 7 
ses at baggrundsfarven kun lige dækker den del af spalten, der har tekstindhold i 
form af menupanelet, skyldes det, at HTML-elementer kun har den udstrækning – i 
dette tilfælde højde – der betinges af indholdet. 

Der er flere løsninger på problemet: Én rigtig dårlig løsning, én god, om end be-
sværlig løsning, og én rigtig god løsning. Jeg vil kun skrive om den første og den 
tredje løsning. 

En CSS-boks, der er forsynet med såvel bredde som højde, omslutter det areal, der 
er givet ved bredden og højden. Hvis indholdet af boksen er tekst, har du ingen som 
helst kontrol over, hvor meget teksten fylder på læserens skærm. Han eller hun har 
muligvis slet ikke den skrift, du har specificeret, så hans/hendes browser bruger en 
anden skrift der fylder mere eller mindre end du har regnet med; han/hun bruger 
muligvis browserens tekststørrelsesværktøj til at mindske eller øge skriftens stør-
relse. 

Du kan til dels kontrollere disse forhold ved hjælp af overflow-egenskaben, men så 
går hele ideen med en fikseret kassestørrelse fløjten. Kort sagt: Fikserede element-
størrelser har ingen let gang på jord. 

Den tredje og elegante løsning er at give elementerne en ekstrem negativ margin-bot-
tom og en ligeså ekstrem padding: 

#nav, #artikel { 

padding-bottom:1000em; 

margin-bottom:-1000em;} 

Det virker højst mærkeligt, især hvis man ikke før har hørt om negative marginer. 
Men det er ikke alene korrekt CSS, det virker også: Den negative padding skubber 
underkanten af de to elementer 1000 em’er nedad, mens padding skubber indhol-
det 1000 em’er opad. ”Keine Hexerei, nur Behendigkeit“.  

Der er dog en mistelten: Kassernes indhold fylder faktisk det, de fylder, plus 1000 
em padding forneden. Dette indhold skjules ved at sætte overflow:hidden på .con-
tainer-elementet. 

Vi er nu kommet dertil hvor jeg kan gengive og kommentere den komplette style-
sheet-kode til vort eksempel med de to spalter. Denne kode gengives og kommen-
teres i fire afdelinger: 
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* {margin:0;padding:0;} /* Nulstiller alle */ 

html { /*FF rulleskakt fiks */  overflow-y:scroll;  }  

img {border:none; } 

body {font-family:georgia,times,serif;} 

div#side {width:90%;min-width:750px;max-width:1000px;  

 margin: 0 auto;} 

/* Layout */ 

div#sidehoved { 

height:160px; background-image:url(pix/fredericia.jpg); 

background-repeat:no-repeat; background-position: left top; 

margin:0 0 10px 0; padding:0;} 

#nav { font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; 

display:table-cell; vertical-align:top; width: 180px; 

margin-right:10px; background-color: #d7ad7b;} 

#artikel { display:table-cell; vertical-align:top; 

 padding-left:20px;} 

Eksempel 8: Første afdeling af de styleheet’s der formaterer det tospaltede layout i figur 3. 
Formdeklarationer vedr. layout. Bemærk at afslutningen af style-markøren mangler her. 
Style-markøren afsluttes først i tredje afdeling herunder. 

h1, h2, h3 {font-family:arial, helvetica, sans-serif; 

 margin: 0 auto 0.5em auto;} 

h1 {font-size:2em;margin:0 auto .5em auto;color:#663408;} 

p {margin:0 auto .5em auto;line-height:130%;} 

.manchet { 

  -moz-border-radius: .5em; 

  -webkit-border-radius:.5em; 

  border-radius: .5em; 

  border-width:2px;  border-style:solid; border-color:#505c5a; 

  padding:10px; margin-right:0; margin-bottom:1em;} 

#sidefod p {  

 font-family:arial,sans-serif; background-color:#d7ad7b; 

    border-top:5px solid #663408; 

   font-size: 90%; text-align:right; padding:10px;} 

Eksempel 9: Anden afdeling af de styleheet’s der formaterer det tospaltede layout i figur 3. 
Formdeklarationer vedr. tekstformatering. 

#nav ul {  

list-style: none; background-color: #d7ad7b; 

border-width:0 0 1px 0; border-style: solid;  

border-color: #663408; } 

#nav li a {  

text-decoration:none; 

color:#663408;  

display:block; 

width: 170px;  

padding:3px 0 3px 10px;  

font-size:80%;font-weight:bold; 

border-top:1px solid #663408; } 

#nav li a:hover{ color:#fff; background-color:#663408; } 

</style> 

Eksempel 10: Tredje afdeling af de styleheet’s der formaterer det tospaltede layout i figur 3. 
Formdeklarationer vedr. menupanelet. Bemærk at hele stylesheet’et afsluttes her med 
lukningen af style-markøren. 
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<!--[if lt IE 8]> 

<style type="text/css"> 

#container { 

position: relative; 

width: 100%; /* Aht. IE6 */ 

overflow:hidden;} 

#nav {float:left;} 

#artikel {padding-left:20px; margin-left:190px;} 

#nav, #artikel { 

padding-bottom:1000em; 

margin-bottom:-1000em;} 

.clear {clear:both;} 

</style> 

<![endif]-->  

Eksempel 11: Fjerde afdeling af de styleheet’s der formaterer det tospaltede layout i figur 3. 
Dette er et separat stylesheet der kun læses af Internet Explorer med versionsnumre 
mindre end 8. 

Eksempel 8, 9 og 10 er tre sammenhørende dele af ét og samme stylesheet og om-
fatter formdeklarationer for layout, tekst og menupanelet i venstre spalte. Eksempel 
11 er et separat stylesheet, der er indeholdt i en særlig kommentar-markør. Denne 
særlige kommentar-markør er Microsofts betingede kommentar, en mekanisme, der 
gør det muligt at målrette vore CSS-regler meget præcist til bestemte versioner af 
denne browser6. Betingelsen lt IE 8 betyder mindre end (less than) IE8.  

I læsningen af disse stylesheets er det nyttigt at gøre sig samspillet klart. Det første 
stylesheet læses af alle browsere og formaterer siden i henhold til disse formdekla-
rationer. 

Det andet stylesheet, der kun læses af Internet Explorer 7 og tidligere, indeholder 
kun de formregler, der er relevante for denne særforestilling: #container-elementet 
er nu i spil som en 100 procent bred wrapper omkring de to spalter, eller kolonner 
om man vil, og vil med position:relative udgøre en referenceramme for elementer 
inde i wrapper’en der eventuelt skal positioneres på en særlig måde, 

Al tekstformatering og de fleste af kassernes egenskaber forbliver uændrede og øver 
fortsat den samme indflydelse, som de hele tiden har gjort. Det er derfor vigtigt at 
det ”rigtige” stylesheet kommer først og det IE-specifikke stylesheet kommer efter 
dette. 

I udviklingsfasen er det fornuftigt at have disse stylesheets som dokumentindlejrede 
stylesheets i head-delen af siden, men når du er færdig med at tilpasse layoutet, 
formatere tekst osv. er det bedst at indsætte dem på siden ved hjælp af link-markø-
ren: 

<link rel="stylesheet" type="text/css" href="[sti]webside.css"  

media="screen" /> 

<!--[if lt IE 8]> 

<style type="text/css"> 

@import url([sti]layoutie7.css); 

</style> 

<![endif]--> 

                                                      

6
 Artiklen http://webdesign101.dk/artikler/conditionalcomments.php gennemgår dette fænomen. 



Webside layout 

 22 

Andre modeller 
De ovenfor beskrevne principper for layout af websider tillader os at udføre mange 
forskellige slags layouts. I alle tilfælde er det en god idé at planlægge sit layout ved 
hjælp af en blyantstegning, hvor du opridser den kassestruktur, du ønsker. 5 mi-
nutters forarbejde kan spare lang tid brugt på at finde den div, man lige har glemt 
at afslutte.  

   
 

 

 

 Figur 8: Model 3: Tospaltet layout med højrestillet menuspalte.  

   

 

Højrestillet menuspalte  
Der kan fremføres argumenter for at det er smartere at have menuspalten i højre 
side og det egentlige indhold i venstre side. Dem vil jeg ikke fremføre her, men nøjes 
med at fortælle hvordan det udføres. Det er model 2, der bruger den samme HTML-
kode som den, der blev præsenteret i eksempel 5 med én ændring, som fremgår af 
eksempel 12. I forhold til eksempel 5 er der sket det, at jeg har byttet om på ræk-
kefølgen af #nav og #artikel-elementerne. Desuden har jeg tilføjet det clearing-ele-
ment, vi altid har brug for hvis vi ønsker at lave et supplerende stylesheet af hensyn 
til Internet Explorer 7 og tidligere. 

<div id="side"> 

<div id="sidehoved"> 

[ Sidehovedets indhold ] 

</div><!-- /sidehoved --> 

<div id="container"> 
<div id="artikel"> 

[ Artikeltekst og evt. billeder ] 



Webside layout 

 23 

</div><!-- /artikel --> 

<div id="nav"> 

[ Menupanelets HTML-kode ] 

</div><!-- /nav --> 

  <div class="clear"></div> 
</div><!-- /container --> 
<div id="sidefod"> 

[ Sidefoden tekst ] 

</div><!-- /sidefod --> 

</div><!-- /side --> 

Eksempel 12: Model 3: HTML-koden til et tospaltet layout med en højrestillet menuspalte. 

Layoutet laver næsten sig selv. Den eneste ændring vi behøver at gøre i det almin-
delige stylesheet vedrører margin og padding på hhv. #nav- og #artikel-elementerne. 
Her er den nye afdeling 1 af det stylesheet, der er vist i eksempel 8. 

#nav { 

font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; 

display:table-cell; 

vertical-align:top; 

width: 180px; 

margin-right:10px; 

background-color: #d7ad7b;} 

#artikel { 

display:table-cell; 

vertical-align:top; 

padding-right:20px;} 

Eksempel 13: To små ændringer i det stylesheet, der formaterer det tospaltede layout: 
margin-right er overflødig, og padding-left på #artikel-elementet flyttes til højre side. 

I dette tilfælde er vi lidt vanskeligere stillet, hvis vi vil have vort layout til at se lige-
dan ud i IE7 som i alle andre nyere browsere. Det er ikke gjort bare med at float’e 
#nav-elementet til højre. Et float’et element skal komme før i kildekoden end det 
element, der skal flyde op på siden af det float’ede element. 

Der er nogle smarte men også noget komplicerede løsninger på dette problem, der 
omfatter introduktionen af yderligere et HTML-element og noget jonglering med ne-
gative marginer. Jeg foretrækker den simplere løsning, der er baseret på en uænd-
ret HTML-kildekode. 

Denne simplere løsning går ud på at left-float’e #artikel-elementet, der jo kommer 
først i kildekoden og right-float’e #nav-elementet. Men et float’et element skal have 
en bredde. I den almindelige konstruktion er bredden af netop #artikel-elementet jo 
flydende. Løsningen – i forhold til IE7 og tidligere – er at give elementet en fikseret 
bredde i det ekstra stylesheet, der skal serveres til IE6 og IE7. Herefter kommer 
dette stylesheet til at se ud som vist i Eksempel 14. 

<!--[if lt IE 8]> 

<style type="text/css"> 

#side { width:750px !important;} 
#container { 

position: relative; 

width: 100%; /* Aht. IE6 */ 

overflow:hidden;} 

#nav {float:right;} 

#artikel { 

float:left; 
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width:550px; 

padding-right:20px;} 

#nav, #artikel { 

padding-bottom:1000em; 

margin-bottom:-1000em;} 

.clear {clear:both;} 

</style> 

<![endif]--> 

Eksempel 14: Model 2: Stylesheet’et, der kun læses af Internet Explorer 7 og tidligere, og 
som i disse browsere skaber et tospaltet layout med en højrestillet menuspalte. 

Bemærk i ovenstående !important-reglen til formdeklarationen for #side-elementet. I 
og med at vi i det oprindelige stylesheet (eksempel 8) har sat bredden til dette 
element til 90 procent af browservinduets bredde med en max-width på 1000 pixel, 
vil sidehovedet ikke ”parere ordre”, medmindre den fikserede bredde som skal gælde 
i dette særtilfælde indskærpes. 

Trespaltet layout  
Det næstmest populære layout er nok det trespaltede med en smal spalte til højre 
og venstre og en bredere indholdsspalte i midten. Du kan nu næsten gætte hvordan 
HTML-koden til et sådant layout vil se ud, nemlig som vist i eksempel 15. 

<div id="side"> 

<div id="sidehoved"> 

</div> 

<div id="container"> 

<div id="nav"> 

   [ HTML-kode menupanel ] 

</div> 

<div id="artikel"> 

<h1>...</h1>  

<div class="manchet"> 

[ Manchettekst ] 

</div> 

 [ Artikeltekst ] 

</div><!-- /artikel --> 

<div id="sidepanel"> 
<div class="box"> 
[ Nyhedstekst ] 
</div><!-- /box --> 
<div class="box"> 
[ Nyhedstekst ] 
</div><!-- /box --> 

</div><!-- /sidepanel --> 
<div class="clear"></div> 

</div><!-- /container --> 

<div id="sidefod"> 

 [ Sidefodstekst ] 

</div><!-- /sidefod --> 

</div><!-- /side --> 

Eksempel 15: Model 3. HTML-kode til et trespaltet layout med en smal spalte til venstre og 
til højre og en bredere midterspalte. 
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 Figur 9: Model 3: Trespaltet layout  

Det, der er sket i Eksempel 15 i forhold til de to tidligere eksempler, er tilføjelsen af 
spalteelementet #sidepanel, hvori er indsat to CSS-kasser med klassenavnet box. 
Det er næsten lige så simpelt at tilpasse stylesheet’et fra eksempel 8 (side 20). Det 
nye sidepanel skal grundlæggende have de samme egenskaber som #nav-panelet, 
så derfor grupperer vi de to selektorer og opretter så en formdeklaration for 
#sidepanel for så vidt angår de egenskaber, der er særlige for sidepanelet:  

#nav, #sidepanel{ 

font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; 

display:table-cell; 

vertical-align:top; 

width: 180px; 

background-color: #d7ad7b;} 

#sidepanel { 

font-size:90%; 

background-color: white;} 

Eksempel 16: Ændringer i stylesheet’et fra eksempel 8 for at tilgodese det nye sidepanel. 

Tekstkasserne i sidepanelet skal grundlæggende have de samme egenskaber som 
artiklens manchet, så også her grupperer vi de to selektorer og tilføjer et par tekst-
formateringer: 

.manchet, .box { 
  -moz-border-radius: .5em; 

  -webkit-border-radius:.5em; 

  border-radius: .5em; 

  border-width:2px; 

  border-style:solid; 

  border-color:#505c5a; 

  padding:10px; 

  margin-right:0; 

 margin-bottom:1em;} 

.box h4 { 
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  color: #663408; 
  font-size: 110%;} 
.box p { 
  font-size: 80%;} 

   
 

 

 

 Figur 10: De trespaltede layout vist i Internet Explorer 7. Dette layout skabes 
af det IE-specifikke stylesheet i eksempel 17. 

 

   

Trespaltet layout i Internet Explorer 7 

At formatere det 3-spaltede layout i figur 9 så det også tegnes på samme måde i 
IE6/7 som i IE8 og andre moderne browsere er ikke helt så ligetil som i de to fore-
gående eksempler. De metoder, der konventionelt anvendes, duer ikke rigtigt her. 
De kræver nemlig at de to smalle spalter skal komme før den brede spalte. Det kan i 
sagens natur ikke lade sig gøre her. 

<!--[if lt IE 8]> 

<style type="text/css"> 

div#side {width:750px;} 

#container { 

  position: relative; 

  overflow:hidden;  

  width:100%; /* Aht. IE6 */ } 

#nav {float:left;} 

#nav ul.menu li {display:inline;} 

#artikel { 

  width:330px; 
  float:left; 

  padding-left:10px; 

  padding-right:10px; } 

#sidebar {float:right;} 

#sidefod {clear:both;} 

#nav, #artikel, #sidebar { 
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padding-bottom:1000em; 

margin-bottom:-1000em;} 

</style> 

<![endif]-->  

Eksempel 17: Model 3. Stylesheet’et til IE7 udgaven.  

Den løsning jeg er landet på7 er at venstre-float'e de to elementer, der kommer først i 
kildekoden, og højre-float'e den spalte, der kommer til sidst i kildekoden, se 
eksempel 17 herover. I dette stylesheet, der formaterer sidens elementer til IE6/7, 
har jeg fremhævet det springende punkt som er følgende: 

Når jeg vil venstre-float'e #artikel-elementet er jeg nødt til at give det en bredde. 
Denne bredde beregnes som den samlede sidebredde (her 750 pixel) minus bredden 
af hhv. #nav og #artikel-elementerne og disses padding og eventuelle borders. 

Hvis du kan leve med vandrette rulleskakter hos de få folk, der bruger en 800*600 
pixel skærm, vil en overordnet bredde på for eksempel 980 pixel og en bredde af 
#artikel-elementet på 460 pixel givet et mere harmonisk skærmbillede. 

Trespaltet layout, variationer 
Skal vi tænke lidt uden for boksen når vi skal lave et trespaltet layout, kan vi over-
veje løsninger som model 4 og model 5 i figur 1 side 5.  

Vi starter med model 4, som vi også kan kalde for smal-smal-bred layoutmodellen. 
Bemærk at såvel model 4 som model 5 i højere grad end den almindelige trespaltede 
model kræver, at du faktisk har relevant materiale at putte i den ekstra sidebar, 
som her for eksempel nyheder om events og supplerende information med tilknyt-
ning til sitets emne og de enkelte sektioner/sider. 

Bemærk også at jeg i dette og det følgende eksempel på bred-smal-smal layoutet 
bruger lidt anderledes id-betegnelser på de enkelte elementer.  

Det ordinære stylesheet, der skaber layout’et i figur 11 finder du i eksempel 19. Så-
vel figur som stylesheet kode vedrører kun layout. Formatering af tekstindhold og 
menupanel fortæller jeg om lidt længere nede. 

<div id="container"> 

<div id="sidehoved"></div> 

<div id="indhold"> 

 <div id="nav"> 

 [ HTML-kode menupanel ] 

</div><!-- /nav --> 

<div id="news"> 

<div class="box"> 

 [ Indhold nyhedsboks ] 

</div><!-- /box --> 

<div class="box"> 

 [ Indhold nyhedsboks ] 

</div><!-- /box --> 

</div><!-- /news --> 

<div id="artikel"> 

[ Artikel ] 

</div><!-- /artikel --> 

                                                      

7
 Der er løsninger, der tillader os at bevare det flydende layout også i Internet Explorer 6 og 7. Men i 

betragtning af at det er gårsdagens browsere synes jeg ikke det er værd at spilde meget mere krudt 
på denne sag. 



Webside layout 

 28 

  <div class="clear"></div> 

</div><!-- /indhold --> 

<div id="sidefod">[ Sidefodens indhold ] 

</div><!-- /sidefod --> 

</div><!-- /container --> 

Eksempel 18: Model 4. HTML-koden, der skaber layoutet i Figur 11. 

#container { 

  position: relative; width: 760px; margin: 0 auto; } 

#sidehoved { 

  height: 180px; background-image: url(../pix/voldbanner.jpg); 

  background-repeat: no-repeat; padding-bottom: 10px;} 

#indhold {display: table; border-collapse: collapse; } 

#nav { 

 display: table-cell; width: 180px; background-color: #d7ad7b; 

 vertical-align:top; } 

#news { 

 display: table-cell; padding-left: 10px;  

 border-right: 1px solid #663408; width: 180px;  

 vertical-align:top; } 

#artikel { 

 display: table-cell; width: 380px; padding-left: 10px; } 

Eksempel 19: Model 4. De layout formdeklarationer, der skaber websiden i Figur 11. 

IE6/7 formatering af model 4 

Igen vil denne webside se helt forfærdelig ud i Internet Explorer 6 og 7, og igen er vi 
af hensyn til disse browsere nødt til at gribe tilbage til float-mekanismen og bruge 
denne for at indlæse et særligt stylesheet for disse browsere. Eksempel 20. Be-
mærk, at dette stylesheet indlæses efter layout-stylesheet’et eksempel 19. Der er 
således ingen grund til at dette specielle stylesheet også indeholder de formregler, 
som IE6/7 ikke har noget besvær med. 

 

 

 

 

 Figur 11: Model 4. Trespaltet layout med de to smalle spalter til venstre.  
Stylesheet: Eksempel 19 
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<!--[if lt IE 8]> 

<style type="text/css"> 

#indhold {position: relative;width: 100%; /* Aht. IE6 */ 

 overflow:hidden;} 

#nav, #news {padding-bottom:1000em;margin-bottom:-1000em;} 

#nav {float:left;} 

#news {float:left;} 

#artikel {margin-left:380px;} 

.clear {clear:both;} 

</style> 

<![endif]--> 

Eksempel 20: Det specielle stylesheet, der layouter Figur 11 til IE 6/7.  

Tekstformatering af model 4 

Således bevæbnede med et moderne layout, der fungerer i alle nyere browsere, kan 
vi interessere os for at få det til at se lidt pænere ud end i figur 11. Først menupa-
nelet8: 

#nav ul {list-style: none; background-color: #d7ad7b; 

  border-width:0 0 1px 0; border-style: solid;  

  border-color: #663408;} 

#nav li a {  text-decoration:none; color:#663408;  

  display:block; margin:0; width: 170px; padding:3px 0 3px 10px;  

  font-size:80%;font-weight:bold; border-top:1px solid #663408;} 

#nav li a:hover, #nav li a:focus { color:#fff;  

 background-color:#663408; } 
   

 

 

 

 Figur 12: Websiden figur 11 efter formatering af menupanelet og tekstele-
menterne 

 

   

Dernæst tekstformateringen, der smukkeserer resultatet i figur 11. (Eksempel 21). 

                                                      

8
 For mere om dette emne, se artiklen http://webdesign101.dk/www/cssmenu/index.php  
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* { margin: 0; padding: 0;} 

body {font-family: Arial,Helvetica, sans-serif;} 

#sidefod { border-top: 2px solid #663408; 

  background-color: #d7ad7b; font-size: 80%; 

  padding: 0.2em 10px 0.2em 0; text-align: right;} 

h1 { font-size: 150%; font-weight: normal;  

 padding-bottom: 0.4em; color: #663408; } 

p { font-size: 80%; line-height: 1.4em;  padding-bottom: .5em;}  

.manchet p { padding:0.5em; border:1px solid #257; 

  margin-bottom:1em; } 

.opdateret {  text-align:right;  margin-right:0; 

  font-style:italic;  } 

#news .box {  padding: 0 10px 1em 0;} 

#news .box h4 { 

  color: #663408; 

  font-size: 110%; 

  font-weight: normal;} 

#news .box p { font-size: 80%;} 

Eksempel 21: Formatering af tekstelementerne i layoutmodel 4. 

Model 5: bred-smal-smal 

Det kræver kun nogle få og små ændringer i HTML-kode og stylesheets at opnå et 
layout som det der er vist i figur 13. Hvis du har skimmet de foregående eksempler 
igennem er du sikkert allerede klar på, at vi skal ændre på den orden, de forskellige 
elementer indsættes i kildekoden. Det vil sige #artikel-elementet først, dernæst 
#news-elementet og til sidst #nav-elementet, jf. eksempel 22. 

 
 

 

 

 Figur 13: Model 5. Spejlvending af model 4 kan foretages med nogle få og 
små ændringer i HTML-kode og stylesheets.  

 

   

<div id="container"> 

<div id="sidehoved"></div> 

<div id="indhold"> 
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<div id="artikel"> 

 [ Artikel ] 

</div> 

<div id="news"> 

<div class="box"> 

 [ Indhold nyhedsboks ] 

</div> 

<div class="box"> 

 [ Indhold nyhedsboks ] 

</div><!-- /box --> 

</div><!-- /news --> 

<div id="nav"> 

 [ HTML-kode menupanel ] 

</div><!--/nav --> 

<div class="clear"></div> 

</div><!-- /indhold --> 

<div id="sidefod"> 

 [ Sidefodens indhold ] 

</div><!-- /sidefod --> 

</div><!-- /container --> 

Eksempel 22: Model 5: For at få højrestillet de to smalle spalter ændres på den orden 
hovedelementerne indsættes i kildekoden. 

I forhold til eksempel 19 skal der ikke særligt mange ændringer til i det ordinære 
stylesheet. I eksempel 23 har jeg fremhævet de ændrede formregler. Formateringen 
af såvel menupanelet som tekstelementerne er ganske mage til det der er nævnt 
ovenfor i forbindelse med gennemgange af model 4. 

#container { 

  position: relative; text-align: left;  width: 760px;  

 margin: 0 auto;} 

#sidehoved { 

  height: 180px; 

  background-image: url(../pix/voldbanner.jpg); 

  background-repeat: no-repeat; padding-bottom: 10px;} 

#indhold {display: table; border-collapse: collapse; } 

#nav { display: table-cell; width: 180px; 

 background-color: #d7ad7b; vertical-align:top; } 

#news { display: table-cell; padding-left: 10px;  
 border-left: 1px solid #663408; width: 179px;  
 vertical-align:top;} 

#artikel {display: table-cell;width: 370px; 
 padding-right: 10px;} 

Eksempel 23: Model 5. Stylesheet, der formaterer layoutet til Figur 13. Formregler, der er 
ændret i forhold til Eksempel 19 er  fremhævet. 

<!--[if lt IE 8]> 

<style type="text/css"> 

#indhold { 

  position: relative; 

  overflow:hidden;  

  width:100%; /* Aht. IE6 */ } 

#nav {float:right;} 

#news {float:left;} 

#artikel {float:left;} 

#nav, #artikel, #news { 
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padding-bottom:1000em; 

margin-bottom:-1000em;} 

.clear {clear:both;} 

</style> 

<![endif]--> 

Eksempel 24: Det specielle stylesheet, der sørger for at Figur 13 også vises korrekt i 
Internet Explorer 6 og 7. 

Faldgruben i de stylesheets der formaterer med float-egenskaben er noget så banalt 
som regnefejl. Bare en enkelt pixel for meget på dette eller hint element, og det hele 
falder sammen. Bemærk justeringen af bredden af #news-elementet til 179 pixel 
pga. border-left (fremhævet i eksempel 23). 

Online eksempler 
De seks forskellige modeller for webside-layout der er beskrevet i det foregående 
kan alle ses og kopieres fra følgende webadresser: 

http://webdesign101.dk/layout2010/model_1.html, 

http://webdesign101.dk/layout2010/model_2.html, 

http://webdesign101.dk/layout2010/model_3.html, 

http://webdesign101.dk/layout2010/model_4.html, 

http://webdesign101.dk/layout2010/model_5.html, 

http://webdesign101.dk/layout2010/model_6.html. 
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Vejen frem 
Der er flere godter i W3C’s CSS-pose, hvis vi kigger på CSS3. Nogle af dem har at 
gøre med netop layout, og hensynet til webdesigneres ønske om at lave et sandt 
layout-gitter. Det vil sige et gitter, der ikke alene deler websiden op i spalter, men 
også gør det muligt at få teksten i spalterne til at holde register. (Spalternes over-
kanter og linjerne i spalterne skal flugte med hinanden). 

Som udgangspunkt er der ikke forfærdelig mange ben i at lave for eksempel et tre-
spaltet layout med tre lige brede spalter, se figur 14. 

   

 

 

 

 Figur 14: Simpelt trespaltet layout af en artikel.  
   

Både HTML-kode og CSS-kode er overraskende simpel: 

<div id="container"> 

<div class="col"> 

[ Indhold i spalte 1 ] 

</div> 

<div class="col"> 

[ Indhold i spalte 2 ] 

</div> 

<div class="col"> 

[ Indhold i spalte 3 ] 

</div> 

 <div class="clb"></div> 

</div> 

og 

#container { width:90%; max-width:60em; margin:1em auto;  } 

.col { width:30%; float:left; margin-right:2%; } 

.clb {clear:both;} 

Metoden er imidlertid ikke særlig holdbar, undtagen i helt enkeltstående tilfælde. 
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1. Hvis spalterne skal være nogenlunde lige høje, skal teksten fordeles manuelt 
mellem de tre spalter. Med konventionel HTML og CSS er der ingen måde, 
hvorpå vi kan fordele teksten ligeligt mellem de tre spalter. 

2. Hvis teksten i spalterne er højere end der kan rummes i browservinduet, skal 
læseren rulle ned for at læse al teksten i første spalte før hun kan fortsætte i 
anden spalte og ligesådan med anden og tredje spalte. 

Punkt 2 har lige så meget at gøre med tekstens natur som med layoutet. Men hvis 
du forestiller dig at det du ser i figur 14 er en afsluttet delartikel, kan du jo sagtens 
lave en ny container neden under til en ny delartikel. For at gøre en lang historie 
kort er det i virkeligheden det tekstlayout du ser i figur 15 vi ønsker. 
   

 

 

 

 Figur 15: CSS3-mekanismen for spaltelayout af en webside. Teksten om-
brydes, så spalterne bliver lige høje. 

 

   

HTML-koden til eksemplet i figur 15 er den simplest tænkelige: 

<div id="container"> 

 [ Indhold ] 

</div> 

Derimod benytter det stylesheet, der formaterer teksten, sig af nogle multi-column-
egenskaber, der er specificeret i et CSS3 layout modul: 

  #container { width:90%; max-width:960px; margin:1em auto; 

  -moz-column-count:3;  

 -moz-column-gap:1em; 

  -webkit-column-count:3;  

 -webkit-column-gap:1em; 

 column-count:3;  
 column-gap:1em;} 

Det er CSS3-egenskaberne i de fremhævede linjer. Ingen browsere understøtter end-
nu dette standardmodul, men to browserfamilier understøtter hver deres egen im-
plementering, nemlig Mozilla browsere (Firefox) og Webkit browsere (Safari, Chro-
me). column-count har antallet af spalter som værdi, og column-gap har mellem-
rummet mellem spalterne som værdi. 
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Figur 15 viser to skærmbilleder af de samme tekststykker. Det forreste skærmbil-
lede viser, hvorledes indsætningen af et billede medfører at tekst ombrydes så spal-
terne fortsat er lige høje. 

 

 
 

   

 Figur 16: Et flerspaltet CSS3-layout med fikseret spaltebredde medfører at der tegnes et 
forskelligt antal spalter alt efter browservinduets bredde, 1024 pixel bagest, 800 pixel for-
rest. 

 

   

Multi-Column Layout egenskaber 
CSS3 Layout modulet specificerer følgende egenskaber vedrørende flerspaltet CSS 
layout: 

columns: Kortformsudgave, der gør det muligt at sætte spaltebredde og mellemrum 
i én formregel. Ovenstående vil så blive: 

 #container {columns: 3 1em;} 

column-width bestemmer bredden på en spalte. 

column-gap bestemmer hvor stort et mellemrum der skal være mellem spalterne. 

column-rule-color bestemmer farven på en spaltestreg.  

column-rule-style bestemmer formen på en spaltestreg. Du kan bruge de samme 
former som i forbindelse med border-egenskaben. 

column-rule-width bestemmer bredden på en spaltestreg. Du kan bruge de de 
samme breddemål som du kan bruge i forbindelse med border-egenskaben. 

column-rule er kortformsudgaven af de tre ovenstående egenskaber. Syntaksen er 
den samme som for border-egenskaben, således for eksempel 

column-rule: 1px solid black; 

der vil tegne en pixel bred sort spaltestreg i spaltemellemrummet. 

column-span kan bruges til at få et element til at spænde over to eller flere spalter. 

column-balance kan have værdien balance eller auto og bruges til at specificere om 
browseren skal forsøge at få spalterne lige høje eller fylde dem sekventielt. 

colum-break-before og column-break-after bruges i et print stylesheet til at be-
stemme hvor spalterne skal deles hvis de fylder mere end en side. Værdierne 
allways, avoid og auto. 
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#container { width:90%; max-width:960px; margin:1em auto; 

 -moz-column-width:12em; -moz-column-gap:1em; 

  -webkit-column-width:12em; -webkit-column-gap:1em; 

 column-width:12em; column-gap:1em; } 

Eksempel 25:Stylesheet’et der tegner spaltelayoutet i figur 16. 

I de foregående eksempler har jeg bestemt mig for at der skal være tre spalter. Men 
jeg har også mulighed for at definere en spaltebredde. Det vil så have den effekt, at 
browseren tegner så mange spalter, som der er plads til i browservinduet, jf. figur 
16. 

Bemærk, at jeg i eksempel 25 sætter W3C’s standard-egenskaber til sidst. Det vil 
medføre, at når Gecko og Webkit browsere indfører support for CSS3 standardens 
syntaks, vil det være disse der på grund af kaskaden har størst specificitet. 

Oprettelse og redigering af websider 
HTML og CSS består af såkaldt rene tekstfiler, det vil sige tekst der består af tal, 
bogstaver og enkelte grammatiske tegn samt en enkelt såkaldt skjult kode, nemlig 
den kode, der markerer begyndelsen af et nyt afsnit. 

Derfor har du et anvendeligt værktøj lige ved hånden, nemlig den teksteditor, der 
følger med dit operativsystem. For Windows’ vedkommende er det programmet No-
tesblok (Notepad). Mere anvendelige er teksteditorer som Notepad++ eller Editplus, 
der gør det muligt gennem nogle valg i et menusystem at opmærke tekst, indsætte 
billeder, links mv. og som anvender en næsten uvurderlig farvekodning af HTML-
markører, CSS-egenskaber og værdier etc. etc. 

Visuelle editorer (Frontpage, Expression Web, Dreamweaver m.fl.) omfatter også, så 
vidt jeg ved, altid en kodeeditor-funktion, der tillader dig at redigere direkte i HTML- 
og CSS-koden.  

Nyttige værktøjer er desuden et billedbehandlingsprogram – Paint.net9 er ganske 
udmærket – en skærmlineal10 samt en Color Picker 11. 

Helt uundværlig for den seriøse websidekonstruktør er desuden Chris Pedericks 
Web Developer Toolbar12 til Firefox og Chrome browserne. 

Fejlretning 
Den bedste garanti for at det du laver er skudsikkert er bestandig validering af både 
HTML-kode og CSS-kode i W3C’s valideringsmaskiner13. Den ovenfor omtalte Web 
Developer Toolbar har nogle menupunkter, der automatisk gør dette for dig både for 
så vidt angår lokale filer på din computer som for dine (og andres) online websider. 
Lad være med at lave 500 linjers kode før du validerer første gang. Jo mere kode, 
des vanskeligere er det at gennemskue fejlmeldingerne. 

Hvis du oplever problemer med at konstruere dine websider efter de principper, jeg 
har beskrevet i denne artikel, er du velkommen til at sende en e-mail til mig: web-
                                                      

9
 http://www.getpaint.net/  

10
 http://www.spadixbd.com/freetools/?referrer=JRulerUser  

11
 http://www.iconico.com/colorpic/  

12
 http://chrispederick.com/work/web-developer/  

13
 http://validator.w3.org/ og http://jigsaw.w3.org/css-validator  
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master-at-webdesign101.dk. Men som regel vil du få hurtigere og ofte mere kvalifi-
ceret hjælp ved at poste en meddelelse i Usenet webdesign nyhedsgrupperne. Her 
optræder en flok meget kyndige websidekonstruktører, med råd, dåd og venlig kritik 
på næsten ethvert spørgsmål, du kan finde på at stille. 

Er du i tvivl om hvad Usenet nyhedsgrupper er for noget, finder du en udmærket 
artikel om det her: http://kimludvigsen.dk/diverse-nyhedsgrupper.php. En oversigt over de 
danske nyhedsgrupper finder du her: http://usenet.dk/?side=gruppeliste.  

Uanset hvem du søger råd hos online er det helt afgørende, at dem du søger råd hos 
har adgang til at se din problemside. Det vil sige, at du skal uploade problemsiden 
til dit webhotel. Stumper af HTML- og CSS-kode i en e-mail giver ikke et retvisende 
billede af noget som helst.  

Refleksioner over webdesign 
Jeg har i tidens løb fået mange e-mails fra personer, der har købt mine bøger om 
webdesign, ”Webdesign – illustreret håndbog” og ”Webdesign med XHTML” og ”Web-
design med stylesheets”. 

En del af disse e-mails er roser, en del er kritik og en (stor) del er forespørgsler om 
uddybning af noget af det, jeg har skrevet, nærmere forklaringer eller såmænd lige-
frem råd om hvordan et kuldsejlet konstruktionsprojekt rettes op. 

Hvad er der med de der frames? 
Et typisk spørgsmål kan lyde, ”hvordan retter jeg mine links til en div?” Det 
spørgsmål stilles af personer, der hidtil har lavet deres webprojekter i frameset, og 
nu ønsker at bruge nogle af de principper, jeg har skrevet om. Men spørgsmålet vi-
ser, at de pågældende måske ikke helt har gennemtænkt det faktum, at et frameset 
omfatter mindst to ganske almindelige websider, der skal layoutes hver for sig. Et 
link på en webside, der indgår i et frameset, skal nødvendigvis forsynes med target-
attributten, der bestemmer, hvilken frame, den nyindlæste side skal vises i.  

På en almindelig webside er target-attributten overflødig, et link indlæser en anden 
webside, basta.  

Jeg ser imidlertid ofte target-attributten anvendt på formen target="_blank", også på 
websider, der ikke indgår i et frameset, i den hensigt at åbne en ny webside i et nyt 
browservindue. Der kan tænkes begrundelser for dette, men jeg ser det desværre 
ofte anvendt noget umotiveret i den slet skjulte hensigt at sikre, at den oprindelige 
webside forbliver åben. ”Vi vil gerne ha’ at folk kan finde tilbage til vores webside”, 
er den oftest brugte mistillidserklæring til brugerens intelligens. 

Men når alt er sagt, kan hver af de sider, der indgår i et rammesæt, formateres efter 
fuldstændig de samme principper som jeg her beskriver, så også websider i frameset 
bliver formateret efter moderne principper. 

For at slå det fast én gang til: Et link på en normal webside – det vil en side, der 
ikke indgår i et frameset – vil altid være et link til en anden webside (subsidiært et 
frameset). Det kan ikke lade sig gøre med html at lave et link på en webside, der 

indlæser et andet indhold i en div. 

(Det kan derimod lade sig gøre at skjule og vise forskellige elementer på en webside 
enten ved at manipulere med elementernes display-egenskab ved hjælp af noget Ja-
vaScript, eller ved hjælp af CSS3 pseudoelementet ::target.) 
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Undgå frames 

Jeg bryder mig ikke om frames, der er mange ulemper forbundet med dem, for bru-
geren, hvis browserhistorik bliver smadret, og for websidekonstruktøren, der ofte 
overser adskillige af de faldgruber, der er forbundet med deres anvendelse. Frames 
er sværere, end man umiddelbart skulle tro, hvad de mange mangelfuldt imple-
menterede frameset på nettet er det bedste bevis på. 

Jeg har også umådelig svært ved at se, hvorfor ganske almindelige websteder med 
ganske almindelige websider absolut skal puttes ind i nogle frames. De få og små 
problemer, der kan løses med et frameset, overskygges som hovedregel langt af de 
ulemper, der er forbundet med konceptet. 

Det er efterhånden gået op for de fleste at frames er en meget dårlig idé. De få die-
hards, der er tilbage, har to på overfladen udmærkede argumenter: Du kan altid 
have dit navigationsapparat synligt på siden, og du kan bruge den samme menu på 
alle sider. 

Det sidste argument duer ikke, for du kan sagtens uden brug af frames sikre, at 
den samme menu ses på alle sider: Du kan indlæse den fra en ekstern fil ved hjælp 
af Server Side Include-teknikken (SSI)14. 

For så vidt angår det første argument kan dette også lade sig gøre ved hjælp af 
position-egenskaben. Men er det overhovedet nødvendigt? Er publikum efterhån-
den ikke så vant til at læse hjemmesider, at de udmærket forstår, at en lodret rulle-
skakt i højre side af browservinduet betyder at de skal trække i rulleskakten for at 
læse de nederste dele af en side, og at sidehoved og navigationsapparat derved for-
svinder ovenud af browservinduet? 

Ud med tabeller (til layout) 
Et andet typisk spørgsmål er: ”Hvordan får jeg lavet mit tabelbaserede layout om til 
et CSS-layout?” 

Det er faktisk det, jeg giver anvisning på i denne artikel. Men et par generelle råd 
kan jeg nok give: 

Hvis du er vant til at lave websider med tabeller, er der en del møjsommeligt op-
samlet viden, du skal skaffe dig af med. Du kan ikke overføre dine erfaringer med 
formatering ved hjælp af tabeller til stylesheet-formatering. 

Det, du kan overføre, er din layout idé. Kig på dit tabel-layout og notér dig, hvilke 
hovedelementer, det er, du ønsker at overføre til dit nye layout. Skitsér dit layout på 
et stykke papir. Kig på mine modeller for at se, hvilken model, der bedst passer til 
det, du forestiller dig. 

Og gå i gang med at lave de div’er, der skal til for at erstatte dine tabelceller. Glem 
din vanetænkning omkring tabellers opbygning. Én div til sidehoved, én til menu, 
en tredje til sidefod og en fjerde til selve indholdet af websiden. Fyld noget mumle-
tekst i kasserne i passende proportioner. Udfordringen består nu i at få kasserne 
placeret rigtigt i browservinduet. Hvorledes du gør det er emnet for denne artikel. 

Noget andet du uden videre kan overføre er dine tekster og billeder. I et tabeldesign 
er der visse tabelceller, der indeholder det egentlige indhold af siden. Det kan du jo 
kopiere over i indholdsdelen i dit nye layout. 

                                                      

14
 http://html-faq.dk/2014.asp  



Webside layout 

 39 

Efterskrift 
Som altid, når jeg skriver om webdesign, må jeg vedstå min store gæld til de pro-
grammører, websidekonstruktører og webdesignere, der sætter dagsordenen for vort 
fag. Over det hele svæver kredsen af aktive omkring WASP

15, i denne omgang Kevin 
Yank og Rachel Andrew, hvis bog ”Everything You Know About CSS Is Wrong” gav 
mig stødet til denne artikel. Jeg vil også minde om Jeffrey Zeldman, hvis skelsæt-
tende artikel ”To Hell With Bad Browsers”16 i 2001 førte mig ind på det faglige spor, 
jeg siden har fulgt og som er forudsætningen for denne artikel. 

                                                      

15
 http://www.webstandards.org/ 

16
 http://www.alistapart.com/articles/tohell/ 


