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hjemmesider den dag i dag. Der er en lang række teknologier i dag, som gør HTML mere eller mindre

usynlig. Men neden under det hele ligger HTML stadig – også selv om man bruger CSS, ASP, PHP eller en
anden teknologi. Alene af den grund er det værd at vide, hvordan grundlaget ser ud. Men der er også en
anden grund. I dag baseres de fleste hjemmesider på et eller andet avanceret CMS-system. CMS står for

Content Management System. Som f.eks. WordPress, Drupal og Joomla. Sider, billeder og andet indhold er
lagt ned i databaser. Layoutet er mere eller mindre låst for de fleste brugere i skabeloner og CSS-stylesheets.
Indstillinger til systemet defineres i webformularer og dialog-bokse som i et hvilket som helst andet program.
Men dels for at forstå opbygningen af systemet og dels for at ”omgå” systemet, kan det være af stor værdi at

kende de grundlæggende begreber og formateringskoder. Denne bog giver netop dette grundlæggende
overblik over HTML med små afstikkere til CSS og JavaScript.
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