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Med en af Garmins nyeste håndholdte 
navigatorer (f.eks. GPSmap 78), kan du lave 
dine egne kort på en pc – downloade dem og 
bruge dem på GPS’en. På den måde kan du 
scanne egne søkort (fra papirkort) eller finde 
andre egnede kort på internettet. 

På nettet findes nu både søkort og mange 
andre slags kort. Flere mindre kort kan 
sættes sammen til et større kort med et 
billedbehandlings-program. 

Skal du f.eks. besøge en anden by, kan du 
finde et gadekort på nettet, og downloade 
det til din GPS, uden at det behøver koste 
dig en krone.

Kan ikke erstatte BlueCharts
Lad det være sagt med det samme: Kort du 
laver på denne måde, bliver ikke så gode 
og nøjagtige, som dem du køber. De er derfor 
ikke et alternativ til Garmins BlueChart 
elektroniske søkort. Men de kan være et 
supplement, hvis du f.eks. har behov for 
søkort til et mindre område, og ikke ønsker 
at betale for et Garmin hukommelseskort, 
som dækker et langt større område end det du 

har brug for. Eller hvis du skal besøge 
København, og gerne vil have et detaljeret 
gadekort over byen på din GPS.

At finde kort
Kort finder du forskellige steder. Det kan være 
egne papirkort eller kort på internettet. Skal du 
scanne papirkort, behøver du en scanner. De 
er rimelige i pris, og alle typer kan benyttes. 
Et søkort skal scannes af flere omgange.

På www.gulesider.dk/kort findes brugbare 
kort. Flyt kortet med musen, og zoom ind 
til den kort-skala du vil have af det ønskede 
kort-udsnit. Tag en kopi af pc-skærmen, og 
gem den i en fil. 

Til dette findes mange forskellige pro-
grammer. Selv har jeg benyttet IrfanView 
i mange år. Det kan downloades gratis fra 
www.irfanview.com. 

I nyere versioner af Windows findes et 
andet egnet program under Accessories. 
Her skal vi ikke komme ind på, hvordan 
du gemmer skærmbilleder. Det kan du selv 
finde ud af.

Går turen f.eks. til Norge kan du på det 
norske http://kart.kystverket.no finde gode 
søkort af forskellige slags, selv om bruger-
grænsesnittet ikke er helt brugervenligt. 

Klik på det blå +mærke til højre på kortet, 

og vælg Sjøkart nederst. Vælg også Dybdedata. 
Det store blå vindue fjernes igen ved at klikke 
på –mærket. 

Under Meny øverst kan du vælge at få 
vist kortet i fullskjerm-format, og så tegne en 
firkant om det område, du vil have vist.

Er det lovligt?
Det er stadigt uklart, om det er lovligt at 
bruge disse kort på denne måde. Hvis du vil 
scanne dine egne papirkort – som du har købt 
– mener vi at det er i orden at scanne dem, 
og benytte dem på en GPS. Men det er nok 
ikke lovligt at låne kort af andre, og benytte 
dem på denne måde. 

For enkelte kort man finder på internettet 
er der angivet, at det ikke er lovligt at kopiere 
dem, men hvis det er rigtigt, er det svært at 
forstå hvordan de så skal bruges. 

På De Gule Sider angives at det ikke er 
lovligt at kopiere kort, men det er lovligt at 
sende dem til andre. Så må man vel også sende 
dem til sin egen GPS!

Sætte kort sammen
Som regel er det nødvendigt at sætte flere 
små kortbilleder sammen til et større. Det 
gælder enten man har scannet et papirkort, 
eller når man har gemt mange skærmbilleder 
af kort fra internettet. 

Først skal hvert enkelt lille kortbillede 
beskæres med et billedbehandlings-program 
– som vi ikke kommer nærmere ind på her. 
Derefter skal alle smådelene sættes sammen til 
et større kortbillede. Det kan gøres manuelt (i 
et billedbehandlings-program), men der findes 
også programmer, som kan gøre det mere 
eller mindre automatisk. 

Til nogle af de nyere Garmin GPS’er kan du lave dine egne tilpassede 
elektroniske kort. Det kræver lidt pc-kundskab og lidt træning. 
Her viser vi hvordan det kan gøres.

TEKST & FOTO TERJE BØLSTAD

Lav dine egne 
elektroniske søkort 

Gør det selv:

De Gule Sider har gode kort, men foreløbig ingen søkort.

Google Earth spiller en vigtig rolle i denne sammenhæng. Du kan 
downloade det gratis fra earth.google.com.
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Et eksempel på et sådan program er 
PanaVueImageAssembler, som kan down-
loades gratis fra www.panavue.com. Det 
endelige kortbillede skal gemmes som en 
JPG- eller JPEG-fil. 

Geo-referede KMZ-filer
Før den nye kortfil kan kopieres over på 
GPS’en, skal kortet refereres til faste kort-
koordinater og ændres til en KMZ-fil, som er 
den eneste fil-type GPS’en accepterer. Begge 
disse funktioner laves med Google Earth. 

Fordi dette sikkert er det vigtigste og nyt 
for mange, som gerne vil lave sine egne kort – 
og fordi man sikkert må prøve flere gange før 
det bliver helt ok – gennemgår vi det detaljeret 

punkt for punkt. Start med at åbne Google 
Earth-programmet på pc’en.

1. Find kortet på Google Earth
Først zoomes ind på Google Earth, og find 
det kortområde du har brug for. Zoom-
niveauet bør være nogenlunde det samme 
som for dit eget kort.
2. Billedoverlejring
Klik på Tilføj -> Billedoverlejring, og så 
kommer dialogvinduet Ny Billedoverlejring 
frem.  
3. Angiv navn og link til JPG-fil
I feltet Navn kan du kalde den nye billed-
overlejring hvad du vil – eller lade ”Ikke-
navngivet Billedoverlejring” blive.

I feltet Link skal stien (”path”) til – og 
navnet på – din JPG-kortfil opgives. Klik evt. 
på Søg og find filen på den måde.

Nu vises dit kort på skærmen. Hvis det 
er alt for stort eller lille i forhold til Google 
Earth-billedet i baggrunden, kan du even-
tuelt klikke på Annuller, og gå tilbage til 
punkt 1, for først at zoome mere ind eller ud 
på Google Earth.
4. Angiv gennemsigtighed
På skalaen mærket Gennemsigtighed skal 
du placere markøren på det ønskede sted. 
Med dette bestemmer du hvordan dit kort 
skal tegnes sammen med andre kort. En værdi 
på 50 % eller højere kræves for at dit kort 
skal kunne vises på andre kort på GPS’en. 
Prøv først med 75 %.
5. Geo-referering
På kortet vises flere grønne linjer. Ved at bruge 
dem til at flytte, zoome og rotere dit kort,
skal du nu få det til at passe nøjagtigt over 
Google Earth-billedet. Med krydset i midten, 
flyttes hele kortet. Med krydsene i hjørnet 
og på siderne, tilpasser du kortets målestok. 
Med firkanten kan du rotere kortet. Det er 
nu du bestemmer kortets nøjagtighed.

Når du er færdig, klikker du på OK i dialog-
vinduet.

Et skærmbillede med et søkort hentet fra internettet. Kortet er gemt i en fil med navnet Drammensfjorden01.jpg.
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6. KMZ-filen gemmes
Under Steder, i vinduet øverst til venstre 
på Google Earth, vil du finde det navn du 
opgav på den nye billedoverlejring. Her højre-
klikker du for at åbne dialogvinduet gem sted 
som og angiver et navn og mappe, hvor du 
vil gemme den færdige kortfil – gerne i dine 
Documents. 

I feltet Filtype skal du vælge KMZ. Så kan 
du klikke på Gem. Nu er dit nye kort færdigt, 
klart til at blive downloadet til GPS’en.

Forbered GPS’en
Nu skal du koble GPS’en til pc’en med det 
medfølgende datakabel. GPS’ens hukommelse 
vil nu vises som en ekstern harddisk i et 
Explorer-vindue på pc’en. Har du et ekstra 
hukommelseskort i GPS’en vil den også vises 
som en separat disk på pc’en.

På GPS’ens disk findes en mappe med 
navn Garmin, og i den skal der findes en ny 
mappe med navnet CustomMaps. Findes den 
ikke må du oprette den ved at højreklikke  
på musen og vælge Ny->Mappe, og give den 
det rigtige navn.

Kopiere til GPS
Nu kan den nye kortfil kopieres fra pc’en og 
til den nye mappe i GPS’en. Brug Kopier og 
Sæt ind-kommandoer eller træk filen over 
med musen. Før du kopler GPS’en fra, skal 
du benytte en sikkerhedsfunktion (som oftest 
findes på en af ikonerne nederst i højre hjørne 
på pc-skærmen) for at tjekke at den eksterne 
disk (dvs. GPS’en) kan kobles fra pc’en uden 
at miste data.

Nyt kort til GPS’en
Nu kan du gå til GPS’ens kortside og se 
dit nye kort. Normalt er siden åben for at 
vise tilpassede kort på GPS’en. De vil vises 
transparent sammen med eventuelt andre 
eksisterende kort. På GPS’ens kortside kan du 
som normalt trykke Menu og vælge Kartopp-
set ->Velg kart, og der kan du vælge et eller 
flere kort, og aktivere eller deaktivere dem. 
Det gælder også for alle de tilpassede kort.

Vores tilpassede kort vises 
transparent på GPS’en på 
eksisterende kort.

Kan aktiveres og deaktiveres 
på GPS’en. 

Kortene kan aktiveres og 
deaktiveres. Også tilpassede 
kort som vist nederst. 

Ved at deaktivere andre kort 
i det aktuelle område, kan dit 
eget kort vises alene.

Efter dit nye kort er geo-refereret skal det gemmes på pc’en.

Til sidst gemmes det nye kort på pc’en som en KMZ-fil med 
valgfrit valgt navn i valgfri mappe.

De grønne linjer brukes til at tilpasse dit eget kort bedst muligt til billedet på Google Earth.

Garmins hukommelse vises i et Explorer-vindue på pc’en som 
en eller to eksterne disks. Alle tilpassede kort skal placeres i 
mappen med navnet CustomMaps.




