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SIDE 2 

VEJLEDNING 

  

  

Denne vejledning fører dig gennem trinnene til kloning af systemdisken (eller en hvilken 

som helst anden disk) på en Windows 11-pc gratis. Metoden skal også fungere på enheder, 

der kører tidligere versioner af Windows.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SIDE 3 

Windows 11 kloning 

Jeg købte en ny Windows 11-pc i denne uge til Office arbejde og 

bemærkede, at Solid State Drive bremsede tingene. Det havde en god 

mængde plads, 512 gigabyte, men så snart skriveprocesserne ville starte, 

ville det bremse tingene på hele systemet betydeligt.  

Jeg havde et godt 256 Gigabyte Solid State Drive, der stadig lå fra en 

gammel pc og besluttede at erstatte den langsomme SSD på den nye pc 

med den hurtige SSD fra den gamle. Kloning kopierer alle data fra en disk 

til en anden. Da jeg ikke ønskede at geninstallere Windows eller apps, 

besluttede jeg at klone disken, da dette ville fremskynde tingene 

betydeligt.  

Mens der er mange vejledninger om kloning tilgængelige på Internettet, synes de fleste at 

reklamere for betalte produkter. Denne vejledning bruger en gratis disk backup software, 

Macrium Reflect Free for at være præcis, til at klone systempartitionen af den langsomme 

SSD til den hurtige SSD.  

Den første ting du skal gøre, Er at downloade Macrium Reflect Free. Du kan gør det fra 

udviklerens websted, men skal angive en e-mailadresse for at gøre det. Du kan også 

downloade softwaren fra tredjepartswebsteder såsom Softonic.  

Bemærk: Det kan være en god idé at dekryptere en krypteret partition, før du starter 

processen, da krypteringssoftwaren muligvis ikke afspilles pænt på grund af den ændrede 

disk.  

Installation bør ikke medføre problemer. En ting, du skal gøre, er at forbinde begge 

harddiske til pc'en, da du kopierer data fra den kørende system disk til den nye disk.  

Macrium Reflect Free viser alle diske og deres partitioner i sin grænseflade. Vælg "klon 

denne disk", som du finder under hovedsystemdisken i grænsefladen.  

 

https://www.macrium.com/reflectfree
https://www.macrium.com/reflectfree
https://www.macrium.com/reflectfree
https://www.macrium.com/reflectfree
https://www.macrium.com/reflectfree
https://www.macrium.com/reflectfree
https://www.macrium.com/reflectfree
https://www.macrium.com/reflectfree
https://macrium-reflect.en.softonic.com/
https://macrium-reflect.en.softonic.com/
https://macrium-reflect.en.softonic.com/


SIDE 4 

  

Klonvinduet åbnes, og hoveddisken vises øverst som kildedisken. Aktivér "vælg en disk, 

der skal klones" for at vælge destinationsdrevet.  

  

  

Brug handlingen "slet partition" til at fjerne enhver eksisterende partition fra den anden 

disk. Da du vil kopiere systemdisken, skal du sørge for, at hele disken er gratis.  

  



SIDE 5 

Når du er færdig, skal du vælge knappen Kopier partitioner og derefter "nøjagtig 

partitionsforskydning og længde" i valgmenuen.  

Du skal se en nøjagtig kopi af diskstrukturen efter markeringen. Bemærk, at du har brug 

for tilstrækkelig plads på den nye disk, så alle data, der er på kildedisken, kan kopieres. 

De to diske har ikke brug for den samme mængde plads, men der skal være nok ledig 

plads til rådighed.  

  

Vælg næste for at fortsætte og derefter Næste igen for at springe planlægningsdelen over. 

Da dette er en engangsoperation, er det ikke nødvendigt at planlægge opgaven, så den 

kan udføres igen i fremtiden.  

Macrium Reflect Free viser en oversigt på den endelige skærm. Der finder du oplysninger 

om kloningen og hver af de partitioner, som backup-appen kopierer i processen til det 

nye drev.  



SIDE 6 

  

Vælg knappen Afslut for at fuldføre konfigurationen. Macrium Reflect Free viser en "hvad 

vil du gøre nu" -prompt næste. Vælg bare "ok" på skærmen for at starte kloningen med 

det samme. Du kan også vælge Annuller for at udsætte det.  

  

Programmet advarer dig om, at alle data på måldisken overskrives i processen. Du skal 

lukke alle andre programmer nu og gemme alt arbejde, før du fortsætter.  

Du får en anden mulighed for at annullere processen. Marker "Alle målvolumendata 

overskrives. Bekræft for at fortsætte" og vælg Fortsæt for at starte processen.  



SIDE 7 

  

Længden af processen afhænger af en række faktorer, f.eks. kildens og 

destinationsdrevets ydeevne og mængden af data, der skal kopieres.  

Du får en klon afsluttet besked i sidste ende, hvis alt behandles uden større problemer.  

  

Når det er gjort, er alt, hvad der er tilbage at tænde Windows-pc ‘en, fjerne den gamle 

disk og erstatte den med den nye. Pc’en skal starte fra den disk, og Windows 11 skal starte 

som den har gjort før, hvis alt fungerede godt.  


