
Her følger en lille vejledning i, hvordan man bruger Enhedslistens Mediearkiv. Her finder du alt fra foldere, 

flyers, delebilleder, skrifttype, logoer og kandidatfotos. Kontakt didde.j@enhedslisten.dk hvis du stadigt har 

problemer med arkivet, når du har læst vejledningen 😊 

1. Åbn din browser – det kan være Chrome eller Explorer. 

2. Indtast webadressen https://www.skyfish.com/p/enhedslisten 

3. Nu ser det sådan ud: 

 

 

4. Her vælger du en af kategorierne – alt efter, hvad du skal finde, ved at dobbeltklikke på en af mapperne. 

5. Nu ser det sådan ud: 

 

https://www.skyfish.com/p/enhedslisten
mailto:didde.j@enhedslisten.dk
https://www.skyfish.com/p/enhedslisten


6. Her kan du igen vælge, hvad du har brug for at finde. I dette eksempel klikker jeg på Facebook. 

7. Nu ser det sådan ud: 

 

 

8. Endnu engang vælger du, hvad du gerne vil finde. Læg mærke til, at du har en ”sti” stående øverst, hvor 

du kan se, hvor du er i arkivet: 
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9. Her finder du det billede/den flyer, du skal bruge, og dobbeltklikker på billedet. Nu ser det sådan ud: 

 

 

10. Nu klikker du på knappen ”Download”. Nu skal du vælge, hvilken størrelse, du vil downloade filen i. Hvis 

du skal bruge billedet til et stort format, som f.eks. en plakat eller en rollup, skal du downloade filen i den 

originale JPG, hvorimod det kan være en god idé at downloade en mindre JPEG, hvis du skal bruge den på 

en hjemmeside, hvor billedets størrelse kan have indflydelse på, hvor lang tid brugeren er om at hente 

siden ned. 
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11. Når du har klikket på det format, som passer til dit behov, hentes filen automatisk ned på din computer. 

På min computer ser det sådan her ud, men det kan variere fra system til system. Din fil ligger nu i din 

”Download”-mappe på din computer. Hvis den er svær at finde, kan du søge på filens navn i din stifinder i 

”Denne computer”-mappen. Filens navn stemmer overens med titlen på billedet, som står nederst. 
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