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Flytting av bildelager til ny disk 

Fra tid til annen er det nødvendig å flytte hele bildelageret eller alt Lightroominnholdet på en disk til 

ny disk. Det kan være for å utvide kapasiteten, eller fordi disken har blitt gammel, og bør skiftes. Da 

er riktig fremgangsmåte viktig. 

Hovedmappe 

Før du begynner, vil jeg peke på en ganske viktig sak. Enhver disk bør ha en hovedmappe for 

innholdet. Dersom den inneholder flere kategorier data, kan du eventuelt ha flere hovedmapper.  

Dersom disken inneholder bare bilder, kan hovedmappa hete; Bilder, LR-bilder, Bildearkiv eller noe 

annet. Mappa Bildearkiv kan så inneholde dine bildemapper, f.eks. årstall, kundenavn, prosjektnavn 

eller hvordan du har strukturen i mappene dine. 

Det viktigste er at der er en hovedmappe. Dersom bildelageret ditt ikke har en hovedmappe, bør du 

vurdere å opprette en. Det forenkler alt vedlikehold, både sikkerhetskopiering og gjenoppretting, 

fordi du trenger å forholde deg til bare en mappe – hovedmappa. 

Ta hensyn til Lightroom linker 

Et annet viktig punkt er å gjennomføre bildeflytting på en slik måte at du ikke ødelegger linkene i 

caatalogfila. Husk at Lightroom Classic ikke lagrer bilder, men har en link til hver eneste mappe og 

hvert eneste bilde. Dersom linkene blir ødelagte, kan det skape mye ekstra arbeid og frustrasjoner. 

Sikkerhetskopi 

Ta sikkerhetskopi av catalogfila før du begynner. Det er alltid en god regel. 

Metoder 

Jeg vil vise to måter å flytte bildearkivet på. Begge ivaretar hensynet til linkene i Lightrooms 

catalogfil.  

1. Legg til disken i Lightroom Folders, og dra hovedmappa frå gammel til ny disk i Folders. Linker 

oppdateres fortløpende, og den gamle disken kan fjernes fra Folders. 
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2. Kopier hele bildearkivet til ny disk ved hjelp av Filutforsker (Windows)/Finder (Mac). 

Kontroller at datamengden er den samme på begge. Oppdater mappeplassering i Folders. 

Gamledisken vil forsvinne fra Folders, og ny disk med oppdaterte linker dukker opp i Folders i 

stedet. 

Vanligvis anbefaler jeg metode 1. Dersom datamengdene er store, vil jeg heller anbefale metode 2. 

Den har noen klare fordeler. 

a. Du har god kontroll på prosessen 

b. Data finnes på to steder 

c. Prosessen består av flere avsluttende trinn, der du kan kontrollere og sammenligne 

underveis. 

d. Du risikerer ikke å miste data 

I sjeldne tilfeller har noen bilder gått tapt med metode 1. Jeg har lest om det, og opplevd det hos en 

kunde en gang. Årsaken er at Folders flytter mapper og bilder. Dersom prosessen av en eller annen 

grunn stopper opp underveis, f.eks. pga heng i programvare, strømbrudd eller lignende, kan data gå 

tapt.  

Ansvar 
Dersom du følger oppskriften til punkt og prikke, kommer mappene på riktig sted. Metodene er 

gjennomprøvde, og jeg har brukt de hos mange kunder. Jeg vet derfor at de fungerer. Jeg kan derfor 

ikke ta noe ansvar for eventuelle problemer som oppstår på grunn av at du bruker denne 

oppskriften. 

Begreper 

Filutforsker er navnet på Windows sin filbehandler 

Finder er navnet på Mac OS sin filbehandler 

Folders er navnet på filbehandleren i Lightroom Classic 

Diskformat er betegnelse på måten disken er klargjort for å ta i mot data. Forskjellige 

operativsystemer har forskjellige formater, men kan i noen utstrekning lese hverandres formater. 

Eksempler på filsystemer er:  

• FAT (Ms Dos) 

• FAT32 (gammelt pc-format)  

• exFAT (nyere FAT)  

• NTFS (Windows NTFS)  

• Mac OS Extended (Journaled) (vanlig på Mac) 

• Mac OS Extended (Journaled, Encrypter) (vanlig på Mac) 

• Mac OS Extended (Case-Sensitive, Journaled) (vanlig på Mac) 

• Mac OS Extended (Journaled, Case-Sensitive, Encrypter) (vanlig på Mac) 
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Du kan sjekke diskens filsystem på denne måten. 

Windows: Høyreklikk på disken i Filutforsker, og velg Egenskaper. (formatering skjer i Filutforsker) 

Mac: Merk disken, klikk på Arkiv, og velg Vis info… (formatering skjer i diskbehandling) 

 

Metode 1 – flytt bildelageret i Lightroom Classic, Folders 

1. Koble ny disk til datamaskin og start maskin 

2. Gjør eventuelt formatering av disken, som passer til din maskin. På PC anbefaler jeg NTFS 

filsystem, og på Mac Mac OS Extended (Journaled). I blandede miljøer kan du bruke exFAT, 

som kan leses og skrives til av både Windows og Mac. NTFS er bedre, men krever en NTFS-

tolker på Mac (Tuxera NTFS eller Paragon NTFS). 

3. Åpne Lightroom, Library, Folders 

4. Klikk på + i Folderspanelet, og velg Add Folder, jf bildet.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Et Utforsker-/Findervindu åpnes, der du 

kan finne den nye disken. Dersom du 

allerede har en hovedmappe, kan du 

velge disken. Dersom du skal opprette 

ny hovedmappe, så gjør du det her. Når 

den nye disken eller hovedmappa på 

den er merket, klikker du knappen; Velg 

mappe/Velg nederst i høyre hjørne av 

Utforsker-/Finder-vinduet. Disken vil nå 

dukke opp i Folders i Lightroom, uten 

noen bilder. 
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6. Du er nå klar til å flytte mappene fra gammel til ny disk, og det skal gjøres i Lightroom, 

Folders, som er filbehandleren i Lightroom Classic.  

a. Dersom du har en hovedmappe, slik dette bildet viser - Venstreklikk på hovedmappa 

på den gamle disken, hold og dra musepekeren over til ny disk. Slipp når den nye 

disken er merket. Du blir nå advart om at du flytter mapper på disk, så kontroller at 

det er riktig, før du klikker Move.  Alt innhold under hovedmappa blir så flyttet fra 

gammel til ny disk, og linker i Lightroom oppdateres fortløpende.  

b. Dersom du har flere mapper på toppnivå (f.eks. HDR, Jobb, Julebord2014, osv), og 

disse skal flyttes til en ny hovedmappe på ny disk, kan du enten ta dem en etter en, 

som i a, eller du kan merke alle, og dra dem samlet over til ny disk. Det kan være lurt 

og sikrest å ta mappene på samme nivå en etter en. NB! Ikke bland a og b! Bruk 

enten a eller b. B er uaktuell dersom du har en hovedmappe. 

 

 
 

Mappene og bildene på gammel disk vi etter hvert dukke opp under ny disk i Folders. Vær 

tolmodig, for dette kan ta noe tid, avhengig av hvor mye data det er. 

 

NB! Pass på at maskin er tilkoblet strøm, og at hvilemodus er slått av, slik at hele prosessen 

kan bli gjennomført uten avbrudd av noe som helst årsak.  
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Metode 2 – Kopier i Filutforsker/Finder, oppdater linker i Lightroom 

Med denne metoden starter prosessen i Filutforsker/Finder, og gjennomføres i flere selvstendige 

trinn. 

1. Koble ny disk til datamaskin og start maskin 

2. Gjør eventuelt formatering av disken, som passer til din maskin. På PC anbefaler jeg NTFS 

filsystem, og på Mac Mac OS Extended (Journaled). I blandede miljøer kan du bruke exFAT, 

som kan leses og skrives til av både Windows og Mac. NTFS er bedre, men krever en NTFS-

tolker på Mac (Tuxera NTFS eller Paragon NTFS). 

3. Merk mappene på toppnivå som skal kopieres fra gammel til ny disk, og kopier dem fra 

gammel til ny disk. Slik kopierer du. 

a. Windows og Mac: Venstreklikk, hold og dra til ny disk, og slipp. Mppene med innhold 

kopieres.  

b. Alternativ med bedre kontroll:  

i. Windows: Ctrl + C for å kopiere merket objekt. Ctrl + V for å lime inn på 

merket plass.  

ii. Mac: Cmd + C for å kopiere merket objekt. Ctrl + V for å lime inn på merket 

plass. 

 
4. Vent til alle data er kopiert over. Så kan du sammenligne mengden, som skal være noenlunde 

lik på gammel og ny disk. På pc høyreklikker du på hovedmappen, og velger Egenskaper. På 

Mac klikker du på hovedmape, og velger Vis Info fra menyen Arkiv. 

 
 

5. Nå er du kanskje komfortabel med å sluttføre jobben i Lightroom, Folders – nemlig å fortelle 

Lightroom at bildelageret nå er på en ny disk. 

1. Åpne Lightroom Classic, Folders. 
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2. Klikk på hovedmappa, høyreklikk på den, og velg Update Folder Location. 

 
3. Et Filutforsker-/Findervindu åpner, og du skal nå finne mappa med nøyaktig samme 

navn på den nye disken. 

 
4. Merk den, og klikk Velg mappe/Velg. 

Nå er siste trinn i full gang, og linkene blir oppdaterte i Folders. Alle mapper og bilder dukker etter 

hvert op under ny disk, og den gamle vil forsvinne fra Folders, dersom du har gjort alt riktig. 

 

Dersom du bruker denne veiledningen, og har god nytte av den, må du gjerne Vippse meg noen 

kroner til 91179866. vennligst merk betalingen med «Opplæring Lightroom Classic» 

Se flere tips på www.arnoldfoto.no 

Kontakt meg på post@arnoldfoto.no eller 91179866. 

Bli gjerne med i Facebookgruppa Lightroom – Enkelt forklart. 

Arnold Hoddevik, arnoldfoto.no  

ahConsult Arnold Hoddevik, 858649552 MVA 
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