
Digital forensics
Är det något för oss?
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Ingen plikt 

Donationer bygger på 
frivillighet i givande 

 och  
möjlighet i mottagande.





Miss nr 1: Mediabärare håller inte så länge som man tror 

Miss nr 2: Mediabärarens läsapparater håller inte så länge som man tror 



Den 2 mars 2015 

Ett författararkiv hämtas. Noga ordnat och rensat av nära anhörig.  



…och så var det datorerna. Och disketterna. Och kassetterna. Och USB-stickorna. 

Inte rensat, inte ordnat, inte åtkomligt. Inte noga undersökt av nära anhörig. 

Jag som hade med mig en usb-pinne och hade tänkt ”digital leverans”…
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Nykšping den 11 okt. 1995

    KŠra Agneta SŽgol,
    hjŠrtligt tack fšr dina bŒda brev.  
    Min Agnes Cecilia har kommit i goda hŠnder, det mŠrkkkkr jag till miner jag till min stora glŠdje.  Jag borde 
skrivit och sagt dig detta fšr lŠnge sedan nŠr jag fick ditt fšrsta brev, men jag har varit litet dŒlig, och dŒ blir man 
lŠtt ofšretagsam Ð speciellt nŠr det gŠller att skriva brev.  
    Nu till din enhauer-citatetfrŒga.
    Schopenhauer-citatet har jag hŠmtat ur en en liten skrift  OM D…DEN OCH DET OD…DLIGA som ingŒr Ð 
tror jag Ð i Die Welt als Wille und Vorstellung.  Citatet finns nŒgonstans  i mitten av uppsatsen.
     Den svenska u ut pŒ Bjšrck & Bšrjessons Fšrlpplaga som jag har i min Šgo kom ut Œr 1939 pŒ Bjšrck & 
Bšrjessons Fšrlag i serien Beršmda Filosofer med fšretal av John Landquist.  Det Šr knappast troligt att det gŒr att 
fŒ tag pŒ den nu, men detskriver den ÓofficiellaÓ franska šversŠttningen.  Hopp

 behšvs kanske inte heller.  Huvudsaken Šr vŠl att du hittar som du sjŠlv skriver den ÓofficiellaÓ franska 
šversŠttningen.  Hoppas detta kan vara nŒgon liten hjŠlp pŒ vŠgen.
       Lycka till!
       Med mŒnga hŠlsningar frŒn





Två datorer senare….



Donationsavtal
1. Lova inte att kunna tillhandahålla eller bevara det 

digitalt levererade, endast att försöka.  

2. Lova aldrig att spara mediabärarna som materialet 
levererats på.  

3. Lova aldrig att kunna tillhandahålla dokument i det 
format de levererats på.  

4. Avtala om materialet får tillhandahållas via externa 
bibliotekskataloger eller inte, dvs via internet.  

5. Om inte, fastställ hur, var och när materialet annars 
får tillhandahållas.  

6. Omfattas materialet av PUL? Notera hur och i 
vilken omfattning.  

7. Se punkt 1-3: Lova inget!


















