
Fjernelse af Windows vista uden at formatere
Beskriver hvordan man undgår at skulle formatere / repartionere sin harddisk for
at slippe af med Windows vista
Skrevet den 03. Feb 2009 af niels_hansen I kategorien Workstation / Windows XP | 

1: Boot til Windows XP og sørg for at du har din Vista DVD i et drev eller dit image mountet, hvis du har
installeret på den måde (det gjorde jeg via Daemon Tools)

2 Gå til "Start" og "Run". Skriv "e:\boot\bootsect.exe /nt52 ALL /force" (uden anførelsestegn og erstat e:
med navnet på drevet hvor Vista er enten som DVD eller moutet image og tryk herefter OK.

3 Genstart din PC og du er tilbage til Windows XP igen.

4  Herefter kan du hvis du har din XP installeret på C: slette filerne Boot.BAK & Bootsect.BAK samt
formatere drevet/partionen (eller slette filerne manuelt, hvis du har data gemt på partionen / drevet som
ikke skal slettes)

Kommentar af prof2 d. 01. Nov 2006 | 1

Står der netop ikke at man kan fjerne vista uden at formatere. Hvordan passer det med punkt 4: "Herefter
kan du ... formatere drevet/partionen hvor Vista var installeret." ?

Kommentar af john_stigers (nedlagt brugerprofil) d. 19. Jan 2008 | 2

Er det ikke bare et tip til at fjerne Vista bootsektor?
Det kan gøres gratis med www.vistabootpro.org
Og hvorfor tage point for det?

Kommentar af black-vise d. 17. Oct 2006 | 3

Altså fint tip, men må give de andre ret. Det er ikke rigtig en artikel, og derfor er det forkert at tage points
for den

Kommentar af tiger_dk d. 11. Oct 2006 | 4

eninge med den forrige bruger, det jo sådanset bare et tip hvor man ikke behøvs at tage point for det !!!

Kommentar af htmlkongen d. 12. Nov 2006 | 5

Kort tip (ikke artikel), men bliver måske nyttig en dag :) /Htmlkongen

Kommentar af hcichosz d. 03. Sep 2007 | 6

fint tip lige hvad jeg havde brug for

Kommentar af hermanlaksko d. 22. Mar 2008 | 7

Denne guide er oprindeligt
udgivet på Eksperten.dk

http://www.vistabootpro.org


Kommentar af countermads d. 08. Nov 2006 | 8

hjælpen står allerede på microsofts sider

Kommentar af spinoza d. 11. Oct 2006 | 9

Enig med sorensen, dette er et tip og ikke en artikel, når det nu alligevel forsøges at gøre det til én burde
den i det mindste være gratis. Hvis alle lagde deres små tips på som betalende artikler ville det udhule
exp's pointsystem.

Kommentar af webgon d. 18. Jul 2007 | 10

Lad dog være med at være så pointgriske og nærrige :D det er vildt hvor meget folk kan hidse sig op over
så lidt.. Det er et ganske udmærket tip og en nem guide til at udføre "tricket". Ganske nyttigt.

Kommentar af sorensen_123 d. 11. Oct 2006 | 11

Smart ;) Men ved ikke om det er 5 point værd..Det er jo ikke rigtigt en artikel, men nærmere et tip.
Men tak for det ;)

Kommentar af cronick d. 05. Nov 2006 | 12

5 point er uacceptabelt at tage for sådan en kort vejledning..

Kommentar af tizmo d. 30. Oct 2006 | 13

jaah, fik linket til artiklen, men ikke et svar på mit problem, for kan sagtens bruge mit xp.. kan bare ikke
slette Vista.. filerne ligger der stadig :(

Kommentar af loppehund d. 13. Dec 2006 | 14

4 tips og 7 linier udgør ikke en artikel. Spild af 5 point!
Gratis
http://www.windowsreinstall.com/winvista/uninstall/index.htm

Kommentar af tha_painter d. 16. Jun 2007 | 15

ikke 5 point værd!!!

http://www.windowsreinstall.com/winvista/uninstall/index.htm

