
Find billeder på Google.dk 

 

Jeg bruger www.Google.dk når jeg skal 

lede efter billeder til brug på papirtryk, 

som helst skal være i 300 dpi. 

 

Klik på knappen Billeder 

 

Og skriv i feltet det du vil søge efter.  

Tryk retur eller klik på det lille 

forstørrelsesglas. 

 

 

Jeg har her søgt på Darwin og får en 

masse forslag frem. 

 

Jeg vælger nu billede nr. 2 da jeg, når jeg 

kører musen hen over billedet, kan se at 

dets pixel størrelse, er på mere end 1000 

i begge retninger, så er der håb om at det 

kan bruges. 

 

Højre klik på billedet.  

 

 

 

Og vælg  

’gem billede som’ 

 

Gem billedet i en mappe du kan finde 

igen. 

 

Hav måske allerede en mappe klar til at 

lægge det i – det gør det nemmere at 

finde det igen.  

 

 



Find billeder på Google.dk 

 

Du kan med det samme kalde billedet 

noget andet, eller bare bruge det navn der 

foreslås. 

 

 

Du går nu i stifinder/Explorer og højre 

klikker på billedet og kigger på detaljer, 

vi kan se, at vi her ikke får oplyst dpi, 

men vi kan se, at det er et meget lille 

billede på 189x266 pixel. 

 

Desuden er det en png fil – og vi skal 

helst bruge Tiff eller jpg filer. 

 

Vi kan ikke bruge dette billede direkte 

men der er flere muligheder med google 

billedet. 



Find billeder på Google.dk 

 

Højre klik igen på billede og vælg nu 

’Åbn hyperlink i et nyt vindue’ 

Eller 

’Åbn link på en ny fane’ 

 

Jeg vælger en disse muligheder så jeg 

bibeholder min søgning i Google. 

 

 

 

Dette eller et lignende skærmbillede 

dukker op. 

 

Her kan du også vælge at højre klikke på 

billedet og gemme det, men ofte er det 

stadig ikke i en høj nok opløsning. 

 

(Det er i dette til fælde på 96 dpi) 

 

Stadig ikke godt nok til os  

 



Find billeder på Google.dk 

 

Nu prøver du i stedet at klikke på 

knappen  

’se billedet’ 

 

Højre klik på billedet og gem billedet. 

 

Gå i stifinder/Explorer og tjek 

egenskaber 

 



Find billeder på Google.dk 

 

Nu har du et billede i 300 dpi 

 

Jubii det kan vi bruge  

 

 

Somme tider er det ikke nok bare at ’se billedet’ du kan være heldig at når du går ind på billedets hjemmeside– husk brug ikke 

billedet du ser på den første side – men prøv at klikke på billedet for at se om der ligger et, i en bedre opløsning bagved. 

 

Du vil også somme tider være ude for, at du ikke kan få lov til at gemme billedet hos dig selv, man kan nemlig lægge en 

spærring på billedet, så alle ikke frit kan kopiere, så må du bare lede efter et andet.  

 

Håber det kan være en hjælp i søgningen efter billeder der kan bruges til papirtryk. 

 

God fornøjelse 

 

Lisbeth Kruse Bjerregaard 

 

www.kruse-slaegt.dk 

 


