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Brottet 

Den mördade, Sir Andrew D. John, påträffades liggande 

med ansiktet nedåt på golvet i ett skrivrum tillhörande dr 

Alison Base på Biomedicinska institutionen. Ansiktet hade 

ett plågat uttryck och kroppen var onormalt slapp. Offret 

hade tystats med ett tygstycke, som hade pressats in i 

munnen med våld. Det fanns ett allvarligt sår i huvudet 

som resulterat i en stor blodpöl. Märkligt nog var offrets 

vänstra skjortärm uppkavlad, och i vänster armveck 

fanns ett stickmärke. 

Mordoffret 

Sir Andrew D. John FRSC (Fellow of the Royal Society of 

Chemistry, UK) 

Som högste chef för en organisation av forskningsinstitu-

tioner över hela Europa hade Sir John en mycket inflytel-

serik ställning. Han var mycket välmeriterad och hade 

disputerat vid Trinity College vid Universitetet i Cambrid-

ge, UK, samma institution där Watson och Crick fastställ-

de DNA-molekylens struktur. 

Hans engagerande personlighet och vinnande utseende 

gjorde honom populär både i den akademiska världen 

och i media. Känd för att ge färg och liv åt varje party 

var han ofta inbjuden till sociala arrangemang med hög 

status, och han hade rykte att alltid uppträda med nya 

och attraktiva partners. I sitt professionella liv var han 

känd för hänsynslös effektivitet och till följd av detta 

skaffade han sig många ovänner under sin karriär. 
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De misstänkta 

Vid tiden för mordet befann sig bara fyra personer i 

byggnaden. De har anhållits under undersökningens gång 

och lämpliga prover och bevismaterial har tagits från 

dem för analys. Personerna är: 

 

Forskningschef Dir Charles Ribose 

Forskningschef för en ledande internationell forsk-

ningsavdelning sedan 1996. Hans rykte som forskare 

är av högsta klass. Han har fått många hedersamma 

utmärkelser och är välkänd och aktad inom sitt områ-

de över hela världen. Hans huvudsakliga roll på insti-

tutet är att öka dess profil mot genetisk forskning och 

alla dess tillämpningar. Han har bedrivit högst kon-

troversiell forskning i sina yngre dagar, men nu är 

han mycket motvillig att diskutera denna aspekt av 

det förflutna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dr Thomas Base 

Som chef för en dynamisk forskningsgrupp har 

denne unge forskare gjort sig känd på anmärk-

ningsvärt kort tid. Han kommer från en respekterad 

familj som har anknytning till stora läkemedelsföre-

tag och privatkliniker. Hans forskning har uppmärk-

sammats en hel del i pressen, och inte alltid på ett 

positivt sätt. En del forskare anser att detta beror på 

hans aggressiva attityd till forskningen och hans 

brist på respekt för auktoriteter. 
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Dr Alison Base 

Dr Alison Base träffade sin nuvarande 

make, Thomas Base, då hon var utländsk 

gäststudent i hans labb 2001. Hon är den 

yngsta person som fått det prestigefyllda 

Rosalind Franklin-priset i molekylärbiologi, 

och hon har fortsatt att visa sig vara en 

ambitiös och uppskattad forskare. Detta 

har gjort henne till en förstahandskandi-

dat till den eftertraktade och välbetalda 

tjänsten som biträdande chef för forsk-

ningsinstitutet. Hon förväntas få hård 

konkurrens från många kandidater från 

hela världen, tyvärr inklusive sin make. 

 

 

 

 

 

Professor Gillian Phosphate 

Gillian Phosphate är gästprofessor från USA och en 

ledande auktoritet inom undervisning. Hennes 

främsta intresse är etik inom forskningen. Hon gäs-

tar Institutet inom ett projekt som går ut på att 

jämföra den etiska standarden inom europeisk och 

amerikansk forskning. Hon har tidigare varit dokto-

rand vid Institutet, men fick aldrig sin doktorsav-

handling färdig. Orsakerna till detta är okända. 

Emellertid har hennes kraftfulla attityd, som ibland 

har tolkats som revanschlystnad, gjort att hon 

snabbt har blivit känd inom undervisningsområdet.  
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Bevismaterial 

Förutom kroppen påträffades följande bevismaterial på 

brottsplatsen: 

 

Dator 

En bärbar dator hitta-

des sönderslagen på 

golvet i skrivrummet 

intill kroppen. Tan-

gentbordet var sön-

derslaget. 

 

 

Spruta och ampull 

En injektionsspruta och en 

ampull för ett injektionsmedel 

hittades på golvet. Ampullen 

var tom och sprutan använd. 

Ampullen hade en etikett med 

en sifferkod. Betydelsen av 

denna är ännu okänd. 

 

 

 

Pistol 

En pistol hittades på 

golvet intill kroppen. 

En ljuddämpare var 

monterad på pistolen. 

Undersökning visar 

att vapnet avfyrats 

en gång. 

 

 

 

Näsduk 

Tygstycket som pres-

sats ned i offrets hals 

har undersökts och 

visat sig vara en näs-

duk. Vem som är äga-

re till näsduken är 

ännu okänt. 

 



 

www.bioscience-explained.org  6 COPYRIGHT © by the Authors, 2008  

 bioscience  explained Vol 4   No 1  1346

 

Jord 

Jordiga fotavtryck 

fanns på heltäck-

ningsmattan över 

hela skrivrummet. 

Prover har tagits för 

jämförelse med 

jordprover från de 

misstänktas skor.  

 

Avskedsbrev 

I offrets skjortficka 

påträffades ett 

brev, utskrivet från 

en dator. Brevet 

kan vara ett av-

skedsbrev i sam-

band med ett 

självmord. Ovan-

ligt nog är det 

inte handskrivet 

utan utskrivet från en dator. 

Plåster 

Ett avfallet plåster 

med en fläck av 

färskt blod hittades 

på golvet nära krop-

pen. Blodgruppen har 

bestämts till A. Efter-

som inga motsvaran-

de sår finns på offrets 

kropp kan plåstret 

mycket väl ha kom-

mit från mördaren. 

Post-it lappar 

Ett antal Post-it 

lappar som var 

klistrade på dr Ali-

son Base’s dator i 

skrivrummet har 

omhändertagits. 

På två lappar 

fanns sifferkoder-

na B8776 och 

1E1H. Betydelsen 

av dessa är ännu okänd. På andra lappar 

fanns några webbadresser: www.sigmaaldrich.com, 

www.rcsb.org och www.babelfish.altavista.com 
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Metoder för analys av bevismaterialet: 

Jordprover 

Med hjälp av stereolupp eller vanlig lupp kan kornstruk-

turen i jordproverna avslöja skillnader i typ av jord. 

Material: Jordprover, stereolupp 20-40x (eller stark 

lupp), petriskålar, ev sked.  

 

Post-it lappar 

Internetadresser skrivna på 

post-it lapparna kan vara till 

hjälp vid Brottsplatsanaly-

sen. 

Material: Post-it-lappar, dator. 

 

 

 

Plåster 

Genom att bestämma blodgrupper på 

(simulerade) blodprover från var och en av de miss-

tänkta kan man jämföra med blodet på plåstret som 

hittades på brottsplatsen. 

Material: Eppendorfrör med blodprover från ett kit 

(se under information om material sid 20), små en-

gångspipetter, objektglas, glasstavar (eller tänd-

stickor), anti-A, anti-B. 
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Avskedsbrev 

Skrivarbläck från avskedsbrevet kan analyseras 

med kromatografi. Resultatet kan jämföras med 

motsvarande analys av bläcket från skrivare tillhö-

rande de olika misstänkta, och slutsatser kan dras 

om vilken skrivare som använts för brevet.  

Material: Eppendorfrör med prover av bläck från 

avskedsbrevet och från de misstänktas skrivare, 

filtrerpapper, sax, små engångspipetter, bägare 

eller andra kärl, samt ev. glasstav att hänga fil-

terpappersremsan över.  

(a) Klipp ca 1 cm breda remsor av filtrerpap-

per, sätt en liten droppe av provet 1-1,5 cm 

upp, fäst remsan lodrätt så att nederändan (några 

mm) är nedsänkt i vatten. Vattnet får ej nå bläck-

et. Då vattnet sugs upp i remsan vandrar de olika 

färgämnena i bläcket olika fort och skiljs åt.  

(b) Lättare men sämre: Sätt en liten droppe av provet 

mitt på filterpappret och lägg detta över Petri-

skålen. Därefter tillsätts vattendroppar på prov-

droppen. Vattnet drar med sig färgerna i provdrop-

pen. 

Fingeravtryck 

Fingeravtryck togs från pistol, ampull, dator och näsduk. 

Foton granskas och fingeravtryckens identitet fastställs. 

Från näsduken kunde p g a materialet inga fingeravtryck 

erhållas. 

 

Dir Charles 

Ribose 

Gun 

Prof Gillian 

Phosphate 

Dr Thomas 

Base 

Dr Alison 

Base 

Laptop Vial 
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DNA-prover 

Prover för DNA-analys togs från pistol, ampull, dator och 

näsduk. Proverna analyserades  med hjälp av PCR och där-

efter elektrofores på agarosgel. 

Foton av agarosgel granskas och man fastställer vilka pro-

ver som är identiska. Obs: Från varje individ finns genen i 

två uppsättningar - en från mamman och en från pappan - 

vilket medför två olika band på gelen. 

(a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) 

1 2 3 4 

(a) DNA-stege 

(DNA-prover  

av olika storlek)  

(b) dator 

(c) Näsduk 

 

(d) Misstänkta 

 1 Dr A. Base 

 2 Dr T. Base 

 3 Prof G. Phosphate 

 4 Dr C. Ribose 

(e) Offret 

(f) Ampull 

(g) Pistol 

(h) DNA-stege 
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Kriminalteknisk rapport 

(Som ansvarig för den kriminaltekniska undersökningen 

fyller du i nedanstående uppgifter och drar slutsatser.) 

Blodgruppsanalyser: 

Blodgrupp: 

Plåster: ..................................................................................................  

Forskningschef C. Ribose: .........................................................................  

Dr T. Base: .............................................................................................  

Prof G. Phosphate: ...................................................................................  

Dr A. Base: .............................................................................................  

Slutsats: 

 .............................................................................................................  

 .............................................................................................................  

 .............................................................................................................  

Kromatografi av skrivarbläck 

Komponenter med följande färger påvisades i: 

Avskedsbrev: ..........................................................................................  

Forskningschef C. Ribose’s skrivare: ..........................................................  

Dr T. Base’s skrivare: ...............................................................................  

Prof G. Phosphate’s skrivare: ....................................................................  

Dr A. Base’s skrivare: ..............................................................................  

Slutsats: 

 .............................................................................................................  

 .............................................................................................................  

 .............................................................................................................  

Jordanalyser 

Beskrivning av partiklar i jord från: 

Fotspår på golvet på brottsplatsen: ............................................................  

Forskningschef C. Ribose’s skor: ................................................................  

Dr T. Base’s skor: ....................................................................................  

Prof G. Phosphate’s skor: .........................................................................  

Dr A. Base’s skor: ....................................................................................  

Slutsats: 

 .............................................................................................................  

 .............................................................................................................  

 .............................................................................................................  
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DNA-profiler  

(Se foto av elektroforesgel) 

DNA-prov från 

Bärbar dator: ..........................................................................................  

Näsduk: .................................................................................................  

Ampull: ..................................................................................................  

Pistol: ....................................................................................................  

Slutsats: 

 .............................................................................................................  

 .............................................................................................................  

Fingeravtryck  

(Se foton av fingeravtryck) 

Fingeravtryck från 

Bärbar dator: ..........................................................................................  

Näsduk: .................................................................................................  

Ampull: ..................................................................................................  

Pistol: ....................................................................................................  

Slutsats: 

 .............................................................................................................  

 .............................................................................................................  

Post-it-lappar 

Observationer: 

 .............................................................................................................  

 .............................................................................................................  

Slutsats: 

 .............................................................................................................  

 .............................................................................................................  



 

www.bioscience-explained.org  12 COPYRIGHT © by the Authors, 2008  

 bioscience  explained Vol 4   No 1  1346

Kriminalteknisk rapport - resultat (för läraren) 

Delas inte ut 

 

 

 

 

 

 

 

Blodgruppsanalyser: 

Plåster: ......................................................... A 

Forskningschef C. Ribose: ................................ A 

Dr T. Base: .................................................... 0 

Prof G. Phosphate: .......................................... A 

Dr A. Base: .................................................... A 

Slutsats:  

Plåstret kommer ej från dr T. Base 

Kromatografi av skrivarbläck 

Komponenter med följande färger påvisades  

(Kan var annorlunda, beroende på blandning) 

Avskedsbrev: .................................................. Rött + blått 

Forskningschef C. Ribose’s skrivare:  ......... Rött + blått+ gult 

Dr T. Base’s skrivare:  ...................................... Rött + blått 

Prof G. Phosphate’s skrivare:  ........................... Rött + blått 

Dr A. Base’s skrivare:  ..................................... Rött + blått 

Slutsats:  

Brevet är ej skrivet på dr C. Ribose’s skrivare. 

Jordanalyser (Resultaten beror givetvis på hur läraren blandat) 

Beskrivning av partiklar i jord från 

Fotspår på golvet på brottsplatsen: .................... Beroende på hur det blandats 

Forskningschef C. Ribose’s skor:  ....................... Beroende på hur det blandats 

Dr T. Base’s skor:  ........................................... Beroende på hur det blandats 

Prof G. Phosphate’s skor:  ................................. Annorlunda än de övrigas 

Dr A. Base’s skor:  ........................................... Beroende på hur det blandats 

Slutsats:  

Jordspåren på brottsplatsen kommer ej från prof G. Phosphate’s skor. 
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DNA-profiler  

(Se foto av elektroforesgel) 

DNA-prov från 

Bärbar dator:  .................... Dr A. Base och/eller prof G. Phosphate 

Näsduk:  ............................................. Dr T. Base och mordoffret 

Ampull:  ........ Dr A. Base och/eller prof G. Phosphate, Dr C. Ribose 

Pistol:  .............. Inga konklusiva DNA-prover kunde fås från denna 

Slutsats:  

DNA-proven kopplar olika misstänkta till olika möjliga mordvapen. DNA-prov från 

dr A. Base och prof G. Phosphate är identiska eftersom de är enäggstvillingar. 

Fingeravtryck  

(Se foton av fingeravtryck) 

Fingeravtryck från 

Bärbar dator:  ............... Fingeravtryck från prof  G. Phosphate och dr A. Base 

Näsduk:  ... P g a materialets egenskaper erhölls inga konklusiva fingeravtryck 

Ampull:  .................. Inga konklusiva fingeravtryck kunde erhållas från denna 

Pistol:  ..................................... Fingeravtryck från dr T. Base och dr A. Base 

Slutsats:  

Fingeravtrycken kopplar olika misstänkta till olika möjliga mordvapen. 

 

Post-it lappar 

Observationer: 

Sifferkoden B8776 : beställningsnummer för botulinustoxin hos laborato-

riematerielfirman Sigma-Aldrich 

(www.sigmaaldrich.com).  

Sifferkoden 1E1H: nummer på strukturen för botulinustoxin i Protein 

Data Bank (www.rcsb.org).  

Adressen www.babelfish.altavista.com: en webbsite för översättning mellan 

olika språk. 

Slutsats:  

Någon, troligen dr A. Base, har sökt information om botulinustoxin på Internet 

och även beställt detta från Sigma-Aldrich. 
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Anklagelseakt 

Slutsatser av förundersökningen, att tillställas domstolen 

Vem kan förmodas ha begått mordet? 

 Forskningschef C. Ribose 

 Dr T. Base 

 Prof G. Phosphate 

 Dr A. Base 

 

Vilka bevis binder mördaren till brottet? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vilket var mordvapnet? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vilka bevis binder mördaren till mordvapnet? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vilka omständigheter kan ha lett till offrets död? 
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Domen  

(utdrag ur domstolens förhandlingar) 

Slutsatser av tekniska undersökningar 

Vem är mördaren? 

 Jordproverna utesluter prof Gillian Phosphate 

Hon har annorlunda jord på skorna än den som fanns på 

brottsplatsen. Prof Phosphate har just anlänt från USA. 

Hon har samma blodgrupp som mördaren. Detta kan 

vara en slump. 

Det kan också vara en slump att hon använder samma 

skrivarbläck som mördaren. 

 Blodproverna utesluter dr Thomas Base. 

Han har blodgrupp 0 medan blodet på plåstret på brotts-

platsen, som med stor sannolikhet tappats av mördaren, 

har blodgrupp A. 

Han har samma jord på skorna som mördaren. Det är 

stor sannolikhet för detta om mördaren arbetar i samma 

byggnad. 

Det kan också vara en slump att han använder samma 

skrivarbläck som mördaren. 

 Bläcket utesluter forskningschef Charles Ribose 

Bläcket från hans skrivare är det enda som skiljer sig 

från bläcket på det förfalskade avskedsbrevet. 

Han har samma jord på skorna som mördaren. Det är 

stor sannolikhet för detta om mördaren arbetar i samma 

byggnad. 

Han har samma blodgrupp som mördaren. Detta kan 

vara en slump. 

 

 

 

 

 

 

Bara dr Alison Base kan inte uteslutas 

från brottsplatsen, vilket tyder på att 

hon är mördaren. 
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Vilka mordvapen är kopplade till mördaren? 

 Fingeravtryck kopplar följande misstänkt till  

följande potentiella mordvapen: 

Pistol: Dr Thomas Base och dr Alison Base 

Näsduk: Inga fingeravtryck 

Bärbar dator: Prof Gillian Phosphate och  

dr Alison Base 

Ampull: Inga konklusiva resultat 

 DNA-analys kopplar följande misstänkt till följande 

potentiella mordvapen: 

 

Pistol: Inga konklusiva resultat 

Näsduk: Dr Thomas Base och offret 

Bärbar dator: Prof Gillian Phosphate och  

dr Alison Base 

Ampull: Prof Gillian Phosphate,  

dr Alison Base  

och forskningschef Charles Ribose 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dr Alison Base har alltså följande 

kopplingar: 

 

Pistol:  Med fingeravtryck 

Bärbar dator:  Med fingeravtryck och DNA 

Ampull:  Med DNA 
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Hur hade mördaren tillgång till vapnen? 

 Pistolen 

Pistolen ägs av dr Alison Base och hennes make, och hon 

hade alltså tillgång till den. Detta förklarar också varför 

bådas fingeravtryck påträffades på vapnet. 

 Näsduken 

Näsduken tillhör dr Thomas Base (mördarens make). 

Därför finns hans DNA på den, tillsammans med offrets, i 

vars hals den fanns. Dr Alison Base kan helt enkelt ha 

tagit den från sin man. 

 Bärbar dator 

Den bärbara datorn tillhör gästprofessor Gillian Phospha-

te som också är tvillingsyster till dr Alison Base. Detta 

förklarar varför datorn fanns på brottsplatsen (dr A. 

Base’s skrivrum). Dr A. Base kan ha använt eller flyttat 

sin systers dator i skrivrummet, vilket förklarar att hen-

nes fingeravtryck fanns på den. DNA kan ha kommit från 

dr A. Base och/eller prof G. Phosphate. 

 Ampull 

Post-it lapparna visar att dr Alison Base sökt information 

om botulinustoxin och även beställt detta från Sigma-

Aldrich. - Ampullen med botulinustoxin kan ha använts 

av många olika personer i forskningslabbet för veten-

skapliga experiment. Därför har alla forskarna lämnat 

påvisbara spår av DNA på ampullen, medan inga finger-

avtryck kan påvisas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dr Alison Base har alltså enkelt haft till-

gång till alla potentiella mordvapen. 
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Varför är vissa vapen kopplade till andra misstänkta? 

 Dr Thomas Base  

Pistolen tillhör honom och hans maka, vilket förklarar 

fingeravtrycken.  

Näsduken tillhör också dr T. Base. 

 Forskningschef Charles Ribose  

Hans DNA fanns på ampullen. Då han fortfarande är aktiv 

forskare kan han ha använt botulinustoxin i sina experi-

ment.  

 Prof Gillian Phosphate  

Hennes fingeravtryck och hennes DNA fanns på den bär-

bara datorn som tilhör henne.  

Hennes DNA förefaller finnas på giftampullen.  

Dock går inte hennes DNA att skilja från tvillingsysterns 

dr A. Base. Dessutom kan hon ha använt ampullen vid 

experiment.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samtliga kopplingar mellan potentiella 

mordvapen och andra misstänkta har 

alltså andra möjliga förklaringar än att 

föremålen använts vid brottet.. 
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Vilken möjlig serie av händelser ledde till mordet? 

Hur mördade dr Alison Base offret? Blev han skjuten med 

pistolen, kvävd med näsduken, slagen i huvudet med den 

bärbara datorn, förgiftad med botulinustoxin eller en 

kombination av några eller alla av dessa möjligheter? 

Rätten finner följande scenario troligt: 

Dr Alison Base använde pistolen (som tillhör henne och 

hennes make) för att hota offret och få honom att göra 

som hon sade. Hon avfyrade ett varningsskott för att visa 

att hon var beredd att använda vapnet. Detta förklarar 

att vapnet var avfyrat en gång. 

Hon använde sedan makens näsduk för att tysta offret 

och hindra honom från att skrika och påkalla uppmärk-

samhet från andra i byggnaden. 

Sedan injicerade hon en dödlig dos botulinustoxin i hans 

vänstra arm, vilket förklarar att ärmen var uppkavlad och 

att det fanns ett stickmärke, muskelslappheten och att 

han hade ett förvridet ansiktsuttryck. Hon hade letat i 

litteraturen och på Internet efter vilket gift som var 

lämpligt att använda, vilket framgår av post-it-lapparna 

på datorn, och hon hade till och med antecknat beställ-

ningsnumret för giftet från Sigmas webbsite. 

Nät giftet började verka har offret sannolikt vridit sig i 

smärta och sedan kollapsat. Då välte han ner den bärba-

ra datorn på golvet och slog huvudet i skrivbordskanten. 

Detta förklarar skadan på offrets huvud och blodpölen. 

Den bärbara datorn slogs ned av en slump och detta för-

klarar varför det inte fanns något blod eller DNA från off-

ret på den. 

Dr Alison Base försökte slutligen få mordet att se ut som 

ett självmord genom att placera ett avskedsbrev i fickan 

på på offret. Emellertid kunde hon inte tänka klart och 

flydde därför från brottsplatsen och lämnade pistolen, 

näsduken, plåstret, ampullen och sprutan efter sig. Hon 

glömde också post-it-lapparna på datorn som visar att 

hon efterforskat effekterna av gifter samt beställt botuli-

nustoxinet. 
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Vilka möjliga motiv fanns för mordet? 

Dr Alison Base är en extremt ambitiös kvinna och har 

satt sin karriär före allt annat i sitt liv. Hon har inte hållit 

hemligt att hon ser sig själv som en lämplig kandidat till 

tjänsten som biträdande forskningschef för Institutet. Det 

slutliga beslutet beträffande tjänstetillsättningen skulle 

fattas av Sir Andrew D. John. 

Intervjuerna för tjänsten avslutades för en månad sedan. 

I syfte att påverka Sir John’s beslut och säkerställa ut-

nämningen till tjänsten hade dr Alison Base ett möte med 

honom en vecka tidigare och erbjöd honom då en muta. 

Emellertid såg Sir John inte ett sådant försök till påtryck-

ningar med blida ögon, och han meddelade henne, att 

efter detta fanns inga möjligheter att hon kunde bli ut-

nämnd till biträdande forskningschef, och att han dessut-

om skulle anmäla henne för disciplinära åtgärder, som 

skulle leda till att hon förlorade även sin nuvarande 

tjänst på Institutet. 

I sin bitterhet tänkte hon ut mordet på Sir John och för-

sökte arrangera det så att det såg ut som ett självmord. 

Med Sir John röjd ur vägen hoppades dr Alison Base att 

hans efterträdare skulle utnämna henne till tjänsten som 

biträdande forskningschef. Vilket misstag hon gjorde! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det var alltså dr Alison Base 

 som mördade Sir John.  

Hon använde gift,  

och motivet var karriär! 
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Idéer och tips 

Innan eleverna börjar undersökningen är det lämpligt att 

introducera fallet t.ex. med hjälp av en power-point pre-

sentation. Det räcker att trycka ut sid 1-11 till eleverna.  

En skola i Lund (Spyken), har utfört laborationen som 

stationslaboration med 6 stationer. Eleverna arbetade två 

och två. Vid varje station fanns undersökningsmaterialet 

och instruktionsskyltar.  

 

Det behöver väl inte påpekas att de misstänktas initialer 

är A, C, G, T! Efternamnen talar för sig själva. 

Information om material 

Post-it lappar  

Sigma Aldrich 

www.sigmaaldrich.com 

Sigma-Aldrich är en av de största försäljarna av material 

inom ”life science”. De säljer antibiotika, buffertar, kol-

hydrater, enzymer, kriminaltekniskt material, histologiskt 

och hematologiskt material, nukleotider, proteiner/

peptider/aminosyror och derivat av dessa. 

När man söker på koden B7886 finner man hur man be-

ställer toxin från Clostridium botulinum , som användes 

som gift i detta undersökning. 

Protein Data Bank 

www.rcsb.org 

PDB är en databank som behandlar och distribuerar 3-D 

strukturer av stora protein- och nukleinsyremolekyler. 

När man söker på koden 1E1H hittar man strukturen på 

toxinet från Clostridium botulinum . 

Altavista 

www.babelfish.altavista.com 

Denna webbsite låter dig översätta vilken webbsite som 

helst från ett av de stora världsspråken till ett annat. Om 

man använder detta redskap kan Sigma-Aldrich och Pro-

tein Data Banken användas i nästan alla länder. 

Simulering av blodanalys 

Kittet som använts i denna övning är köpt från Carolina 

Biologicals i USA. (www.carolina.com): 

Kittets namn:  ABO Blood Typing with  
 Synthetic Blood Kit 

Katalog nr: 70-0101 

Pris (januari –08): $ 22.50 
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Refill:  

Katalog nr:  70-0108 

Pris (januari –08):   $13.00 

 

Det finns också ett kit som innehåller typning för Rh, 

men detta är inte nödvändigt i denna laboration. 

Du måste kanske betala tull på kittets kostnad när du 

köper det från en distributör i USA. 

Ett liknande, men dyrare kit säljs från Phillip Harris i UK 

(www.philipharris.co.uk) 

Kittets namn:  ABO Blood Simutype Kit 

Katalog nr: B6A20953 

Pris (januari –08): £ 46.94 (GBP) 

 

Bläckkromatografi 

NCBE utförde simuleringen av printer-bläck med en 

blandning av olika livsmedelsfärger. De fyra lika proverna 

blandades av blå och röd färg. (Förhållande: 2x blå livs-

medelsfärg nr. E133, E122 och 1x röd livsmedelsfärg 

E122). Det udda provet (Dr Charles Ribose) var en 

blandning av blå, röd och gul färg (Förhållande 2x blå; 

E133 och E122 1x röd; E122 och 1x gul; E102).  

 

På Spykens Gymnasieskola i Lund användes: 500 µl 

bläck (Parker Quink) + 500 µl röd livsmedelsfärg som 

blandades. Av detta sparades 200 µl som dr Charles Ri-

boses skrivarebläck varefter 100 µl gul livsmedelsfärg 

tillsattes.  

Till de återstående 800 µl sattes 400 µl vatten, som blan-

dades. Detta delades upp på 4 rör (från avskedsbrevet, 

som skrivarbläck till A.Bases, T. Bases och G.Phosphates 

skrivare) För kromatografi satte vi 1 µl. 

Tack 

Översatt till svenska och bearbetad 2007 av Dag Ekholm, 

Spyken, Lund.  

Skyltarna för stationslaboration är gjorda av Charlotta 

Lorentzen, Spyken, Lund. 

  

 

 

 

The Volvox project is funded by the Sixth Frame-

work Program of the European Commission 
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Jordprover 

 

Undersök de olika 
jordproverna i  

stereomikroskopet.  
 

 
 

 Ta lite jord från vardera provet och  

placera i små högar på den runda plast-
skålen.  

 Placera skålen under stereomikroskopet. 
Ställ in lämplig förstoring och påfallande 

ljus.  

 Notera ifall du kan se några skillnader i 
kornstorleken.  

 Är alla proven lika eller 
finns det något som av-

viker?  
 Kan någon person  

bindas/uteslutas från 
misstanke?  

 Var noga med att  

notera resultatet  
korrekt. 
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Genom att bestämma blodgrupper från var och 
en av de misstänkta och jämföra med blodet 

från plåstret hittat på brottsplatsen kan man 
eventuellt utesluta/binda personer till mordet.  

 
Blodet hittat på plåstret var av typen A. 

 Ta med pipetten försiktigt upp blod från vardera 

misstänkt och sätt två droppar från vardera perso-

nen på en testplatta. OBS! Du bör byta spets mel-

lan det att du tar upp blod från olika personer.  

 Efter det tillsätter du Anti-A respektive Anti-B 

(tillsätt direkt från flaska utan pipett, OBS! bara en 

droppe). För varje platta tillsätter du till ena blod-

droppen Anti-A och till andra Anti-B. Rör om med 

en sticka. OBS! Använd inte samma sticka när du 

blandar om i de olika proverna. Ta ny sticka till  

varje prov! 

 Notera resultatet! Har någon/några 

personer samma blodgrupp som på 

plåstret, som hittats på gärningsplat-

sen? Finns det någon som avviker/är 

samma? Vad säger detta i så fall? 

Plåster 
Blodgruppsbestämning  

Person 1 Person 2 

Person 3 Person 4 
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Med hjälp av en metod kallad 

”kromatografi” kan man analysera 

bläcket som brevet var skrivet med och 
jämföra detta med bläck från de olika 

misstänktas skrivare.  
 

 Rita ett streck (OBS! med blyerts) ca 
1 cm från botten på en bit filtrerpap-

per.  

 Sätt med hjälp av pipetten en mycket 

liten droppe (1 µl, d.v.s. 1 mm3) från 

vardera provet längs linjen. Glöm inte 
att markera proverna.  

 Sätt pappret sedan i den cylindriska 

skålen med vätska i botten.  

 Vänta ca 5 minuter.  Notera resultatet!  

 

Kan detta utesluta/
binda någon till 

mordet? 

Avskedsbrev 

Letter 
 

1 2 3 4 
 

Suspects Brev 1        2       3        4 
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Fingeravtryck togs från pistol, ampull 

och dator. Studera bilderna nedan för 
att utesluta/binda personer till mordet. 

Använd gärna en lupp. 

 

Ta en kopia som du kan spara och 

eventuellt anteckna på!  

Fingeravtryck 

Dir Charles 

Ribose 

Pistol 

Prof Gillian 

Phosphate 

Dr Thomas 

Base 

Dr Alison 

Base 

Dator Ampull 
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DNA-Prover 
Prover för DNA-analys togs på pistol, ampull,  

dator och näsduk. Proverna har genomgått en process 

bestående av en PCR-analys och  

därefter en gelelektrofores. Genom denna  

process kan man nu tydligt jämföra olika  

personers DNA med det som hittats på brottsplatsen. 

 

Ett foto av gelen med det färdiga resultatet visas. Ta 

en kopia med resultatet på papper. Kan någon bindas/

uteslutas från misstanke?  

(Fastställ vilka prover som är identiska)  

(a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) 

1 2 3 4 

(a) DNA-stege 

(b) Dator 

(c) Näsduk 

 

 

(d) Misstänkta 

 1 Dr A. Base 

 2 Dr T. Base 

 3 Prof G. Phosphate 

 4 Dr C. Ribose 

(e) Offret 

(f) Ampull 

(g) Pistol 

(h) DNA-stege 
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Ett antal post-it lappar hittade på  

dr Alison Bases dator  

har omhändertagits.  
 

På två lappar fanns sifferkoderna B8776 

och 1E1H. Betydelsen av dessa är 

okänd.  

 
På andra lappar fanns några  

webadresser:  

www.sigmaaldrich.com,  

www.rcsb.org och 

www.babelfish.altavista.com 

 
Undersök dessa sidor på Internet.  

Går det att förstå sifferkoderna?  

Kan detta ha något samband  

med mordet?  

 
Varför/varför inte i så fall? 

Post-it Lappar 

http://www.sigmaaldrich.com/
http://www.rcsb.org/
http://www.babelfish.altavista.com/

