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Divers~ kläd.er,. tillvaratagna_ fdn makarna ~isbeth och Olof Palme. 

])e två kulor _som tillvara~agit~ pA Rlatsen för mordet på Ol~f Palme. 

J~ÖULSBKATKRIAL 

Bly.~ taget från ett antal kulor av olika fabrikat i kaliber .357 Mag
pum, frAn lab,orator·iets ;eferenssamling av ammunition. 

Att utröna 

.om det fi~ns · ~amhörighet _mellan kulorna ~rAn mqrdp~atsen och blyspår i 
kläderna. 

~ 

Si!krinJ'. a -it . prov~r !~ ~-Kvid statens kri~na~t_ekniaka ~aborat~r~um 
uttiS~ts av f .o:z::skn~~slngenj•ören, -J•n<- ~ci.rasko och ' förste byråi.ngenjHren· 
ste~1an Stlb1~ng. Bl ·1~bor,tor~eta upp4rag har maaspektrome~ria~ ~' 

·undersökning av b~11s·otopfördelningen i proverna utförts ·p&· labor ~to-: 
riet för 1eotopgeo'4.og1 w.d ~aturh~storiaka . rikamuaeet i Stockholm. 

; ' . ' . 
;' 

Hl'l'ODD. 

. Malr.~~a Palme, k~äder g~~omly-~es · 1tied.:i't$;ntse1>tatrll1Jing·. F~•~, t l'ntgen
tiita omrl·den p'A Olof Palt••a skjorta och· Li.sbeth Palmes blus sJlkradea 
röntgent äta part'.ik,lar ~ar ,,isot optekni~k unders.Hkning... . . 

,,... ., ,1 (._ 

.Prov pl 1>ly toge frln de tvA kulo~na s~~ ·•tillvaratagit.i 'j,1 mordplatse~ 
liksom ~rln k~~ öt ·•v märkena ,W:tncheate~, 'Norma, Lapua, ·Btttenb~rger, 
Speer 'och GectJ·, ,amtliga 1 ~l·! ~er _.357 Mqni.im. DeHi9 ' b,~yprover 9-cb 
partiklarna f;_r-An kltlderna översändes flfr fortsatt unde,:sökning viP 
na'1;grhistoriak, . rl.ka~~~ et'. Reaul ta ten ,av de JD&SSpektroakopiska, tsnder
~~kningarna ,b11lggs·. 
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Ert datua Krt nr 

SLUTSATS 

Undersökningsresultaten visar att blyisotopfördelningen i proverna 
frln makarna Palmes kläder väl överensstämmer sinsemellan och likaså 
väl överensstämmer med blyisotopfördelningen i kulorna från lDordplat
sen men avviker från fördelningen 1 samtliga jämförelseprover. Detta 
tillsammans med resultat av undersökning av tändsatspartiklar som 
laboratoriet tidigare redovisat •gör det osannolikt att kulorna från 
mordplatsen skulle vara andra än de som skjutits mot makarna Palme • 
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Naturhistoriska riksmuseet 

Laboratoriet för isotopgeologi 

Bl yi sotoof örhål landen i prov ay_gJ y metal ~_,_ __ S~atens Kri mi 

naltekniska laboratorium. 

Prov 206 Pb:/204 Pb 207 Pb/204 Pb 208 Pb/204 Pb 

w I B 18.26 +- 0.11 15.64 +- 0.09 38.50 +- 0.24 

w I C 18.29 +- 0.03 15.66 +- 0.02 38.54 +- 0.07 

W O P 1 19.15 +- 0.04 15.69 +- 0.04 38.60 +- 0 . 15 

W O P 2 19.11 +- 0.02 15.64 +- 0.02 38.45 +- 0.05 

6 1 17.50 +- 0.04 15.58 +- 0.01 37.46 +- 0.03 

N 1 18.99 +- 0.03 1S.76 +- 0.04 38.55 +- o ·.11 

L 1 18.63 +- 0.03 15.63 +- 0.05 38.21 +- 0.11 

H p 1 18.15 +- 0.01 15.59 +- 0.005 38.60 +- 0.01 
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Naturhistoriska riksmuseet 

Lalx>ratoriet för isotopgeologi 

Bl:i::isoto12förhållanden i Erov av bly metall, Statens Kriminaltekniska 

laooratorium • 

Prov 206 Pb/204 Pb 207 Pb/204 Pb 208 Pb/204 Pb 

W I _A 18.22 ! 0.004 15.57 + o.oos 38.28 ;-+ 0.020 

WIB 18.21 + 0.003 15.55 + 0.003 38.22 + 0.007 

armätning 

S 1 20.79 + 0.03 15.89 + 0.04 39.36 + 0.12 

BSKO 19.06 + 0.01 15.64 + 0.01 38.41 + 0.03 

VTBL 19.09 + 0. 01 15.62 + 0.01 38.38 I· C.02 


