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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 forskningsinstitutioner över hela Europa hade Sir John en mycket inflytelserik ställning. Han var mycket välmeriterad och hade
disputerat vid Trinity College vid Universitetet i Cambridge, UK, samma institution där Watson och Crick fastställde 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 forskningsavdelning sedan 1996. Hans rykte som forskare
är av högsta klass. Han har fått många hedersamma
utmärkelser och är välkänd och aktad inom sitt område över hela världen. Hans huvudsakliga roll på institutet är att öka dess profil mot genetisk forskning och
alla dess tillämpningar. Han har bedrivit högst kontroversiell 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 anmärkningsvärt kort tid. Han kommer från en respekterad
familj som har anknytning till stora läkemedelsföretag och privatkliniker. Hans forskning har uppmärksammats 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 förstahandskandidat till den eftertraktade och välbetalda
tjänsten som biträdande chef för forskningsinstitutet. 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 gästar Institutet inom ett projekt som går ut på att
jämföra den etiska standarden inom europeisk och
amerikansk forskning. Hon har tidigare varit doktorand vid Institutet, men fick aldrig sin doktorsavhandling 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 hittades sönderslagen på
golvet i skrivrummet
intill kroppen. Tangentbordet var sönderslaget.

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 pressats ned i offrets hals
har undersökts och
visat sig vara en näsduk. Vem som är ägare till näsduken är
ännu okänt.
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Jord
Jordiga fotavtryck
fanns på heltäckningsmattan 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 avskedsbrev i samband med ett
självmord. Ovanligt nog är det
inte handskrivet
utan utskrivet från en dator.
Plåster
Ett avfallet plåster
med en fläck av
färskt blod hittades
på golvet nära kroppen. Blodgruppen har
bestämts till A. Eftersom inga motsvarande sår finns på offrets
kropp kan plåstret
mycket väl ha kommit från mördaren.
Post-it lappar
Ett antal Post-it
lappar som var
klistrade på dr Alison Base’s dator i
skrivrummet har
omhändertagits.
På två lappar
fanns sifferkoderna 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 kornstrukturen 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 Brottsplatsanalysen.
Material: Post-it-lappar, dator.

Plåster
Genom att bestämma blodgrupper på
(simulerade) blodprover från var och en av de misstänkta 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 engångspipetter, objektglas, glasstavar (eller tändstickor), 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 tillhörande 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 filterpappersremsan över.
(a) Klipp ca 1 cm breda remsor av filtrerpapper, 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 bläcket. 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 Petriskålen. Därefter tillsätts vattendroppar på provdroppen. Vattnet drar med sig färgerna i provdroppen.

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.

Dr Alison
Base

Dr Thomas
Base

Gun
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DNA-prover
Prover för DNA-analys togs från pistol, ampull, dator och
näsduk. Proverna analyserades med hjälp av PCR och därefter elektrofores på agarosgel.
Foton av agarosgel granskas och man fastställer vilka prover 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)
1

(a)

DNA-stege
(DNA-prover
av olika storlek)

2

(e)
3

(f)

(g) (h)

4

(d) Misstänkta

(e) Offret

1 Dr A. Base

(f) Ampull

(b) dator

2 Dr T. Base

(g) Pistol

(c) Näsduk

3 Prof G. Phosphate

(h) DNA-stege

4 Dr C. Ribose
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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:
............................................................................................................
............................................................................................................
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