
 

 
At finde det rigtige billede og ikke mindst - lovlige billede - til AA brug tager tid. Især 
hvis ambitionsniveauet er højere end budgettet. Men det rigtige billede ER vigtigt. 
Ifølge annonceringsundersøgelser bliver indhold med en relevant visuel illustration 
set af 94 procent flere end indhold uden. 

Der findes dog helt vildt megen dårlig kvalitet på nettet (både betalt og gratis). Her - 
som så mange andre steder - hænger kvalitet og pris sammen. Og det helt rigtige 
billede er ofte dyrt. Som om det ikke var nok til at blive en lille smule træt i det, så er 
der oven i hatten alle mulige licenser, du skal kende for at vide, hvad du egentlig 
må bruge billedet til. 

AA-data har rodet med det her, Så det behøver du nu ikke spilde din tid på. Vi har 
derfor lavet dig et hoversigt med de otte bedste sider, hvor du kan finde gode OG 
gratis billeder til din AA-udsendelse. 

Da de fleste sider er på engelsk, vil være en hjælp for dig, hvis du bemærker de få 
engelske udtryk der anvendes. Nogle sider kræver oprettelse af login, men det er 
kun første gang. 

 



HER FINDER DU GRATIS BILLEDER TIL DIN UDSENDELSE 

Her under finder du 9 steder du kan downloade billeder fra. 
For at give dig en fornemmelse af billederne på de forskellige billedsider, har vi 
brugt ordet 'coffee' som søgeord. 

 

1   UNSPLASH.COM 

 

Her finder du virkelig smukke billeder i høj opløsning. Temaet er landskabsbilleder, 
bygninger, bjerge, broer og vej. Den dur. Stilen er generelt holdt i et let, 
drømmende og for nogle af billederne et nærmest poetisk udtryk. Billederne egner 
sig godt til at skrive enkle budskaber i. 

• Antal billeder: Der kommer ifølge sitet 10 nye billeder hver tiende dag. 

• Priser: Gratis 

• Licens: De er under Creative Common zero (du må gøre med dem, hvad du 
vil), og du behøver ikke login. 

https://unsplash.com/


2   FINDA.PHOTO 

 

Her kan du lede rundt blandt flere tusinde billeder. Igen mest i genren naturscener 
med bjerge, hav, himmel osv. og, bygninger, drømmeagtige, silhuetbilleder med 
mennesker og dyr. Flotte billeder, nogle af leverandørerne er fra de anbefalede 
sider her i hacket. Det gode er her, at de er samlet både under kategorier og kilde, 
hvilket gør det lettere at søge efter noget specifikt. Her er ikke produktbilleder. 

• Antal billeder: Flere tusinder 

• Priser: Gratis 

• Licens: Flere tusinder CCO-licencerede billeder (du må gøre, hvad du vil 
med dem), og du behøver ikke login. 

 

 

 

http://finda.photo/


3   GRATISOGRAPHY.COM 

 

Den her, den er god til det lidt anderledes, skæve billede. Når jeg går herind, finder 
jeg nogen gange lige præcis det skøre billede, det skulle være, uden at jeg selv 
vidste, at det var det, jeg ledte efter. Det generelle problem ved stock fotos er, at 
det kan være svært at finde “menneske-billeder”, der IKKE virkelig ligner (well, det 
de er) stock fotos. SÅ hellere ewt skørt end et virkelig kikset billede. Her er damen 
med de absurd store øjne og bamsen, der har været på lokum og meget mere. Se 
det selv. 

• Antal billeder: Antallet er begrænset. 

• Priser: Gratis. Men fotografen opfordrer til, at du kan købe ham en kop kaffe, 
da han tager bedre billeder på koffein. God stil, hvis du bruger hans billeder 
og sætter pris på dem. 

• Licens: Billederne er royalty free, du kan bruge dem til, hvad du vil. 

 

 

http://gratisography.com/


4   VISUALHUNT.COM 

 

Her kan du blandt de 55340 billeder finde både landskabsbilleder, blomster og dyr, 
men du kan også lede i kategorier efter mere traditionelle produktbilleder - bl.a. er 
der en hel kategori, som hedder Apple, og her finder du et bredt udvalg af billeder 
med … tadaaah… Apple-produkter som computere, telefoner og ure. Vel at mærke 
billeder, som er bedre end nogle af de gængse stockfotos af motivet: ‘storsmilende 
amerikansk kvinde med computer’. 

• Antal billeder: I skrivende stund 55340 fotos. 

• Priser: Gratis 

• Licens: De 55340 har CCO-licens (du må gøre, hvad du vil med dem), du 
behøver ikke login, men man vil sætte pris på en akkreditering. Herudover er 
der en langt større del, som har en anden Creative Common-licens. 

 

 

 

https://visualhunt.com/


5   PEXELS.COM 

 

Smukke hvidløg og andre madbilleder, en latte med lækkert mælkeskum, unge 
kvinder, der danser, en foldekniv, et barn og en smuk barmfager kvinde i bh. Her er 
alt godt til at visualisere livsstil. Up to date i udtryk og generelt langt fra traditionelle 
stivnede stock foto. Her er en forholdsvis god teknologi-kategori og en ‘vintage’, 
som indeholder, ja, gammelt som mange AA’ere kan lide det netop nu. 

• Antal billeder: Der uploades 20 billeder hver dag. 

• Priser: Gratis 

• Licens: Billederne går under CCO-licens (du må gøre, hvad du vil med dem). 
Kræver login. 

 

 

 

https://www.pexels.com/


6   THESTOCKS.IM 

 

Denne side hævder selv at have samlet de bedste sider med royalty free stock 
fotos. Du finder ganske rigtigt også flere forskellige sider her med royalty frit 
indhold, her i blandt flere sider, som er med her i hacket. Dog er de ikke alle gratis, 
men flere tilbyder meget billige abonnementer. Bl.a. kan du for 99 dollars tegne dig 
til et abonnement på ubegrænset brug af små videoer på VideoBlog.com. Her kan 
du få videoklip af alverdens ting og sager – du finder alt fra Frihedsgudinden i New 
York til blomstrende kirsebærtræer, vilde dyr på spring og svømmende mennesker.  

• Antal billeder: Helt vildt mange 

• Priser: Ud af de 18 repræsenterede på sitet er cirka halvdelen gratis og det 
er et godt sted at hoppe ind, hvis du leder efter noget bestemt og skal 
shoppe hurtigt rundt. 

• Licens: De samlede billedsider har alle royalty-frit indhold, men det er ikke 
alle, du må bruge til alt. Tjek op på den specifikke side. 

 

 

http://thestocks.im/


7   FLICKR.COM 

 

Her finder du nogen gange alt og andre gange (ofte) intet. Men det er gratis. Og det 
er ikke kun amatørfotografernes paradis, men også et forum med virkelig gode 
fotos. 

• Antal billeder:  Flere milliarder billeder. 

• Priser: Gratis 

• Licenser: Du kan bruge de billeder, hvor fotografen giver dig retten til det. 
Det tjekker du ved, at du under din søgning i Advanced search krydser de tre 
felter af nederst i ‘Creative Common’. Kræver login. 

 

 

 

 

https://www.flickr.com/


ALTERNATIVE BILLEDSIDER 

Billedbankerne herunder bruger vi ikke selv. De har mange billeder, men de er 
generelt af ringe kvalitet, synes jeg. Men jeg har alligevel taget dem med her, for en 
gang i mellem har man brug for at lede løs efter noget helt bestemt. Flere af den 
her slags sider har både gratis illustrationer, der ofte ser ud til at være godt blandet 
op med amatørfotos, og så eksempelvis meget billige abonnementer, hvis du vil 
betale lidt og så til gengæld få billeder af bedre kvalitet. 

8   DREAMSTIME.COM 

Det øjeblik du klikker af til at søge i CC0-fotosamlingen bliver udvalget noget mere 
pauvert. Men det hænder alligvel, at et sidste skud ender nogenlunde her.  

• Antal billeder: Hævder selv at have 40 millioner royalty free fotos, du kan 
lede rundt i – det er inklusiv betalingsbilleder. 

• Priser: Gratis /abonnementer. Klik af øverst til højre i gratisfeltet, så kan du 
lede rundt i deres gratis billeder. 

• Licencer: Billederne er royalty free. Kræver login. 

9   FREERANGESTOCK.COM 

Her er masser af billeder, de fleste er ret “stock foto-agtige” på den lidt anstrengte, 
opstillede måde, når det kommer til billeder med mennesker. Flere af de opstillede 
madbilleder er også lidt uddaterede, men der er også fine billeder ind i mellem, og 
der er så mange, så du kan støve lidt rundt her, hvis du ikke finder noget andre 
steder. 

• Antal billeder: 100.000 billeder. 

• Priser: Gratis 

• Licencer: Du må bruge dem, som du vil, dog ikke redistribuere dem (hvilket 
er tilfældet for de fleste gratis illustrationer), eller optrykke dem på t-shirts og 
toiletsæder... Kræver login. 

KREDITER FOTOGRAF OG BILLEDSIDEN 

Krediter andres arbejde, hvor du kan. 

 

http://www.dreamstime.com/
https://freerangestock.com/


HVAD BETYDER ROYALTY FREE? 

Det betyder, at når først du har købt det /downloadet det i henhold til gældende 
krav (akkreditering, betaling), så må du frit bruge billedet til det meste. Bemærk at 
royalty free IKKE betyder gratis billeder. 

HVAD BETYDER CREATIVE COMMON? 

Creative Common er en organisation, som administerer licencer. Der findes 
forskellige licencer under Creative Common.Creative Common 0 betyder 
eksmeplevis, at du må gøre lige hvad du vil med billederne. Tjek den enkelte sides 
licens på siden. 

 

 

NIELS I AA-DATA 

data@anonyme-alkoholikere.dk.  

mailto:data@anonyme-alkoholikere.dk

