Kan Ni b eskriva

Ofta - särskilt
skulle

vara bra att

på folk,

personor,'som

nödvändigt att

som besökt

till

är ett

känntetecken.

sldl t lägga märke till

signalement.
efterf~ågas

polis

från

lämna sill~ast
ansiktsform,
särsldlda

eller

situationer,

Därvid gäller

av besbkande,

fOl~er

det giv~tvis

I stora

vederbörande

sär-

lättast

ålder,

längd,

signalement
kroppsbyggnad,

gång och hållning,

samt klädedräkt.

äldre,

anges med de vanl iga uttrycken

gammal eller

givetvis

Längden skall

per-

hand att

drag bör sedan ett

hy, hår och skägg, ane ik'bct a deta.ljer,

är detta

aven

i första

myckGt ung,

mycket gammal. Kan åldern
,

ollor

också

"

om personens

Åldorn bör ~ allmänhet

kort

eller

och färger

......"

möjliga uppgifter

kännetecken

uppskattas

vaktperso-

lämna en beskrivning

sådana kännt ct ecken, på vilka

andra personer.

ung, medelålders,

då det

Antingen skall

militär

angivande ~.mått,

,

kan skiljas

- inträffar

den bevakade anläggningen.

Signalement
sons,yttre

under vru~ttjänst

kunna lämna ett

nalen kunna beskriva
kon dct bli

en· person?

exaktare

'.

Exempel: omkring 20 år gammal.

en fördel.

unges med uttr3cken

mycket lång,

lång,

medellång,

mycket kort.

Kroppsbyggnaden kan beskrivas
undersätsig,

smärt ollor

Ansiktsformen

som ordinär,

kraftig,

korpulent,

klon.
somz-und, oval , fyrkantig

anges enklast

ellorroktan-

gul är ,

, EL!! beekr ivos som blek,
koppärr,

kvisslo.r

.

eller

brun eller

ellor

gråsprängt
krusigt.

om skäggets
pipskägg,

eller

.

grått.

beskaffenhet

.

skepparkrans,

Bland ansiktets

Håret kan vidare

.

helskägg
detaljer

samt broda,

Särskilda
vilka

beskrivas

till

Beträffande

märks särskilt

uppifrån
nad.

och nedåt:

vågigt

anges detta.
eller

näsans,

Ifråga

bärande mustascher,

munnens, öronens,

och form. Exempel; stor
buskäga

läge och storlek,

örnnäsa,

bred mun

ögonbryn.
vaggande eller
eller

är t~~leringar9

klädedräkten

kort,

rött,

osv.

zak och spänstig

kännetecken

brunDktigt,

vara långt,

han som slätrakad

Gången kan vara långsam, rask,
kan be skr-Lvaa som t.ox.

vitt

personen .fl intslmllig,

beskrivs

ögonens och ögonbrynens storlek
med t j ocka läppar

färgen som svart,

den beskrivne

j",r

Har personen ifråga

angos do t ta ,

dylikt,

Hår och skäM' bestäms till
blont,

rödlätt.

haltande,

kutryggig
ärr,

samt lyte,

vårtor
t.ex.

med framåtböjt

eller

kavaj,

huvud

och födelsemärken,
låghalt,

kan denna lämpligen boskrivas

huvudbonad, ytterrock

och hållningen

klumpfot osv

i ordningen

byxor samt f'o'tbekl.äd+

2.

Kan Ni beskriva en bil?

Lika viktigt

som det är att .kunna beskriva en person är

det att kunna beskriva ett fordon,i
följer

synnerhet en automobil. Här

en uppräkning av de kännetecken,' sombör :jirgå i ett

"bil-

signalement":
. Registreringsbokstav
~riga
färg,

iakttagelser

och -nummer
angående registreringsskylten

(placering,

särskilda beteckningar).
Fabrikat.
Färg
Antal passagerare
Färdriktning
Typ av kar-os seri

(Finns mellan.väggmellan 'fram- och bak,

sätet? 'Hur många dörrar?)
. Styrning (Höger-eller

'

vänsterstyrd?)

Kylarmaskering
Motorhuv
St änkskärIDar
Strålkastare
Baklyse

(Av

belyst uppifrån eller

(Typ? Form?Pla"cering?)
särskild vikt~ exakt placering? Är nummerplåten
från sidan?)

U'tseende bakifrån (Finns reservdäck eller
Verktygslåda? Bensintank? Bagagehål.Lare?

hållare

för sådana?

,

Stötdämpare?)

Utseende frful sidan'
Hjul (Trä- eller

stå:lekrar? Tallrikshjul 7)

Skado;.'(Exempel: strålkastaren
ster

framstänkskärm stukad, bucklor).

skadad, navkapsel fattas,

vän- '

