
Vägledning för kontroll av att legitimations-
handlingar icke äro förfalskade

\
Legitimationshandlingar kunna förfals-

kas exempelvis på följande sätt:
l. Enbart utbyte av fotografi.
2. Enbart ändring av text.
3. Utbyte av fotografi och ändring

av text.
4. I pass~ sjömansböcker, inskriv-

ningsböcker och andra legitimationshandling-
ar, vilka hava formön av häften eller böcker,
kunna blad avlägsnas eller utbytas.

5. Användandet av helt fal ska formu-
lär och stämplar.

6. AnvändaIrlet av stulna formulär.

2.

Har en legittmationshandling blivit
förfalskad, kan detta i vissa fall upptäckas
redan vid en första granskning av densamma.
Uppmärksamheten bör vid en sådan granskning
ägnas åt följande detaljer:
l. ]e.1r!ffa.!ld~101o,gr~fl.e.1.

Granska eventuella häftklammer och de-
ras nitning samt hålen i papperet efter dem.
Stämmer de överens?

Granska eventuella klisterfläckar,
varvid särskilt bör uppmärksammas om fragment
av främmande papper Iorekommer.

Kontrollera, att de delar av stämpel-
avtryck, som placerats på fotografiet, på ett
naturligt sätt hänga samman med motsvarande
delar av samma avtryck på bottenpapperei.

Bedöm om märken efter smuts och nöt-
ning äro naturliga eller kunna anses vara av-

-



siktligt åstadkomna. Ett fräsoht fotografi
ndling är ägnat att·ingiva

misstankar.

2. lie.1r!f1a.nd~!nirln.BS:r, j!v_t2.4.
. Rontrollera att inga retusoheringar el-

ler dubbelskrivningar förekomma och att icke
tV§d~!ika. bläcksortElLföre komm a i samma. text.
(Kom ihåg att olika. färgnyanser i bläcket kun-
na i viss utsträckning bero på varierande
bläckmängd) •

Undersök om raderingar förekomma. Des-
sa kunna vara åstadkomna antingen på mekanisk
eller på kemisk väg. De förra visa sig som
uppruggningar i pappersytan, skador på tryc-
ket och bläckutflytningar. Vid genomlysning
visar det sig ofta, att papperet är tunnare
på platsen för sådana raderingar. Kemiska ra-

4.

deringar visa s ig genom missfärgningar i pap-
peret och i viSSa Slag av bottentryck, genom
förekomsten av svagt skönjbara spår av tidiga-
re skrift samt märken efter att papperet vari t
fuktat. Att påvisa kemiska raderingar är ufta-mycket svårt, och en noggrann unders OKning krä-
ver speCialutrustning. När det gäller påvisan-
det av olika. Slag av raderingar måste uppmärk-
samhet ägnas åt papperets glättning. Såväl mat-
ta partier som onaturligt glättade sådana äro
ägnade att ingiva misstankar.

3. ]e1r!fland~ J2.und.~~_l~&htl~tiol1sh~d.1iEf@.r__
bör uppmärksamhet ägnas åt pagineringen samt
eventuella ojämnheter i bladens inhäftning och
r-enekärn tng,

4. ]e1r!f18.!ld~..helt_f~l~~ 1oEIl.!d.1.§:r_ärdet
svårt att vid en första granskning påvf.sa för-



5.

f~lskningen. Uppmärksamhet bör ägnas pappe-
rets kvalitet, förekomsten av vattenstämplar
eller andra speciella kännetecken.

5. lle,ir.§;f.!a.!ld..§.!ö..rf~lE.k!!i~r_u,if'irQ.aJ!
~tul!!a_f~~ul~ äro möjligheterna för en lek-
man att vid en första granskning upptäcka
något av värde så gott som inga.

Anm. 1.1 misstänkta fall kan kentroll verk-
ställas hos den som underskrivit for-
muläret.

Anm. 2.Den som med hjälp av falsk handling
söker komma in på tillträdesförbjuden
anläggning, kan med skäl misstänkas
ha illegala avsikter och skall gripas.


