16.
Prov nr 25.
Provet tillvarataget den 24/8 1946 i Malmö.
Provet inkommet till FOA* 1 den 29/8 1946*
Åtföljt av följande skrivelse!
"Lördagen den 24 augusti 194& klockan 21*10 meddelade pensionä
ren Ludvig Larsson, Nobelvägen 58» &almö, telefonledes till I
vaktdistriktets polisstation, att två för Larsson okända kvin
nor kort förut omtalat, att de observerat ett brinnande före
mål i luften, och att det brinnande föremålet eller någon del
därav fallit ned på gården till fastigheten, i vilken Larsson
har sin bostad. Larsson hade därefter observerat, att något
föremål låg och brann på gården. Poliskonstaplarna nsris 274
Svert Stomberg och 206 Malte Edrup beordrades omedelbart i en
av polisverkets radiobilar till platsen och rapporterade sena
re, att det vid deras ankomst till den angivna fastigheten
fanne ett fortfarande brinnande föremål på gården, vilket ut
vecklade stark hetta. Sedan elden släckts med sand, som fanns
å gården, hopsamlades det brunna, vilket bestod av delvis för
brända tygtrasor och pappersbitar samt tillsynes sma.lt metall.
9-årige Karl Åke Andersson boende Nobelvägen 58 b, IV våningen,
Malmö var vid tillfället den ende sorn uppgav sig ha sett det
brinnande iöremålet falla ned på gården."
Provet utgöres som skrivelsen anger av förbrända tygtrasor och
skrynkligt förbränt papper och aska.

Däremot kan inget prov på smalt

metall återfinnas i försändelsen.
Provet består utan tvivel av vit bomullsväv och kan närmast rubri
ceras som lakansväv.

På ett av tygstyckena kan iakttagas en skarvsöm,

tydligen utförd med vanlig symaskin.

Yid förbränning visar tyget nor

mal aska och är tydligen ej impregnerat.

Papperet är vanligt brunt om

slagspapper med tydliga gamla veck och skrynklor.

Inga anteckningar el

ler märken funnos på papperet. Ur askan kunna utplockas sintrade
sammansättning/
kas/enligt spektral-analys icke avvika•från nedannämnda stoftartade aska.
Den mera stoftartade askan består av huvudsakligen Mg, halter av
storleksordningen 1
och V.

f av

Alf Fe, Si samt låga halter av 3£n, Na, Pb, Ti

