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De forskellige tjenstemænd reglementeres med uniform som de 
efterfølgende afsnit I og II anført. 

Uniformspligtens omfang er beskrevet i afsnit III. 
Regler for ydelse af tilskud til anskaffelsen, for vedligeholdelse og 

tilbagelevering af uniformsgenstande samt for udlevering findes i 
afsnittene IV, V og VI. 

I. Uniformering af direktører, tjenestemænd i 26.-15. og 8. 
lønningsklasse samt trafikmedhjælpere. 

Huer. 

Huen er af mørkeblåt klæde med stor puld. Foran på pulden som 
kokarde en oval højrød skive af ca. 20 mm højde, på hvilken er an-
bragt en sølvfarvet oval ring. Om stimmelen et 41 mm bredt, lodret 
riflet sort bånd. Foran på stimmelen vingehjul og distinktioner. 

Læderstormrem af sortlakeret læder fæstet med 2 uniformsknapper, 
nedfaldende sort læderskygge. 

Huen forsynes i øvrigt med distinktioner m. v. efter følgende 
regler for de forskellige lønningsklasser : 

Direktører: Om pulden en rund guldsnor. Om stimmelen en 37 
mm bred guldtresse med 4 ophøjede blanke striber. Vingehjul og 
egeløv ( 4 blade og 2 agern på hver side) . Guldstormrem i stedet 
for læderstormrem. 

26. lønningsklasse: Som for direktører, dog ingen guldtresse og 
guldstormrem. 

25. og 23. lønningsklasse : Som for 26. lønningsklasse foreskrevet, 
dog kun med 3 blade og 2 agern for 25. lønningsklasse og 3 blade 
og 1 agern for 23. lønningsklasse på hver side i egeløvet og kun med 
rund guldsnor om pulden for de tilsynsførende tjenestemænds ved-
kommende. 

Ved togekspedition bærer stationsbestyrere om huestimmelen et 
41 mm bredt højrødt bånd med 7 sorte længdestriber af 1 mm bredde 
i lige afstand fra hverandre. 

21., 18., 15. og 8. lønningsklasse: Som for 25. og 23. lønnings-
klasse foreskreve t samt med egeløv således: 

21. lønningsklasse 2 blade og 2 agern på hver side. 
18. lønningsklasse 2 blade og 1 agern på hver side. 
15. lønningsklasse 1 blad og 2 agern på hver side. 

8. lønningsklasse 1 blad og 1 agern på hver side. 

T rafikmedhjælpere: Som for 8. lønningsklasse, dog kun med 1 
egeblad ( ikke agern). 
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Uniformer. 

f akke af mørkeblåt stof med sort for, almindelig toradet og med 
nedfaldende krave samt med 2 udvendige sidelommer med overfald. 
Anvendelse af brystlomme og sides lidser er tilladt. Jakken skal være 
forsynet med 4 knapper i hver række, og den øverste knap på hver 
side anbringes som " snydeknap". Der anbringes ikke knap i spjældet 
mellem krave og opslag. Knappernes tværmål skal være 23½ mm. 
Endvidere anbringes på hvert ærme 2 små knapper ( a 13 ½ mm). 
På kraven lige over reversindsnittet anbringes på begge sider en guld-
broderet distinktion bestående af vingehjul samt egeløv som ovenfor 
under huer anført. 

I stedet for jakke kan benyttes frakke af mørkeblåt klæde, lang-
skødet; skøderne skal nå til knæet. Sort for, nedfaldende krave, to-
radet med 4 knapper i lige rad på hver side. På hvert ærme anbringes 
2 små knapper. Frakken forsynes med samme distinktioner og knap-
per som foran nævnt. 

Vest af mørkeblåt stof fo rsynet med uniformsknapper med tvær-
mål 13 ½ mm. 

Benklæder af mørkeblåt stof. 

Vinterkappe af mørkeblåt stof med nedfaldende krave og forsynet 
med to lige rækker knapper a 23½ mm, 4 i hver rad . Der anbringes 
ikke knap i spjældet mellem opslag og krave. Kappen forsynes med 
kravedistinktioner ligesom jakken henholdsvis frakken, og med spæn-
detamp, fastholdt med 1 knap i midten , slidsen forsynes med 6 
knapper a 13 ½ mm. Kappen skal gå noget neden for knæet og 
forsynes med 2 udvendige sidelommer med overfald. 

Trafikmedhjælpere, der fungerer som stationsbestyrere på perron, 
normeres med uniform som for 8. lønningsklasse, dog kun med 1 
egeblad i distinktionen ( ikke agern). 

K vindelige tjenstemænd og trafikmedhjælpere, der fungerer som 
stationsbestyrere på perron, normeres med hue, jakke og kappe som 
foran fastsat for mænd i tilsvarende sti llinger, samt med mørkeblå 
nederdel. 

. Alle uniformsknapper af metal skal være riflede, forsynede med 
vmgehjul og en ophøjet blank kant og forgyldte. 

Distinktionerne skal være broderet, dog ikke på regnfrakker. 
Det er om sommeren tilladt at benytte uniformshue med hvid 

puld eller hvidt overtræk, hvid jakke og vest med uniformsknapper 
samt hvide benklæder. 
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Det er tilladt at bære regnfrakke uden distinktioner af mørkt 
imprægneret stof eller sort regnfrakke af plastic- eller gummistof. 

Personale med regelmæssige stationsbestyrertjeneste må i stedet for 
vinterkappe bære mørkeblå gabardinefrakke, toradet og med sorte 
knapper og bælte. Den skal være forsynet med sædvanlige distink-
tioner på kraven. 

Il. Uniformering af det øvrige personale. 

Huer. 
Huen er af mørkeblåt klæde med stor puld. Foran på pulden som 

kokarde en oval højrød skive af ca. 20 mm højde, på hvilken er 
anbragt en sølvfarvet oval ring. Om stimmelen et 41 mm bredt, 
lodret riflet sort bånd. Foran på stimmelen vingehjul og distink-
tioner. 

Sortlakeret stormrem fæstet med 2 uniformsknapper, nedfaldende 
sortlakeret skygge. 

Under vingehjulet anbringes for alle tjenestemænd en distinktion 
(presset forgyldt metal) bestående af 

for 12. Lønningsklasse 5 laurbærblade på hver side 
for 10. Lønningsklasse 4 laurbærblade på hver side 
for 7. Lønningsklasse 3 laurbærblade på hver side 
for 3. Lønningsklasse 

ved ansættelse i lønningsklassen 1 laurbærblad på hver side og der-
efter ved opnåelse af slutl øn ell er ændret stillingsbetegnelse indenfor 
denne lønningsklasse 2 laurbærblade på hver side. 

Aspiranter til 7. Lønningsklasse får hue med 1 laurbærblad. 

Aspiranter til 3. Lønningsklasse bærer ingen , distinktioner. 

Trafikelever får hue med 1 laurbærblad. 

Ekspeditricer: Som for 7. lønningsklasse foreskrevet. 

Ekstraarbejdere: Intet sort bånd om stimmelen og ingen distink-
tion. 

Ved togekspedition bærer stationsbestyrere om huestimmelen et 
41 mm bredt, højrødt bånd med 7 sorte længdestriber af 1 mm 
bredde i lige afstand fra hverandre. 

Under togtjeneste bærer togførere eller de, som fungerer som så-
danne, om huestimmelen et 41 mm bredt sort bånd , i midten for-
synet med en 10 mm bred højrød stribe. 
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Uniformer. 
Jakken er af mørkeblåt stof i de nedenfor nærmere angivne kva-

liteter og med sort for. Jakken er (undtagen til togpersonalet) al-
mindelig toradet og med nedfaldende krave samt med 2 udvendige 
sidelommer med overfald. Den er forsynet med 5 knapper i hver 
række, og den øverste knap på hver side anbringes i spjældet mellem 
krave og opslag. Knappernes tværmål er 23½ mm. Endvidere an-
bringes på hvert ærme 2 små knapper (a 13½ mm). På kraven lige 
over reversindsnittet anbringes - dog ikke for togpersonalet - en 
vævet distinktion bestående af vingehjul samt for 12., 10., 7. og 3. 
lønningsklasse 5- 1 laurbærblade svarende til huens distinktion. 

Jakken for togpersonalet er eenradet med revers, foran lukket med 
4 stOf e uniformsknapper og med figurindsnit i ryggen samt slids . 
Bagpå anbringes een stor knap på hver side af slidsen og i samme 
højde som denne. På hvert ærme anbringes 2 små knapper. Jakken 
har indvendig 2 lommer og 1 urlomme og udvendig 2 sidelommer 
og 2 brystlommer med springfold og klap, der lukkes med en lille 
uniformsknap. 

Togpersonalets skulderdistinktioner er en mørkeblå klædestrimmel 
af 45 mm bredde. Den forsynes med stift indlæg og anbringes på 
langs ad skulderen, påsyet ved skuldersømmen og ved kanten af 
kraven fæstet til klædningsstykket med en metalkrog i klædesøsken. 
Distinktionen, der skal være afrundet foroven , forsynes i yderkanten 
(dog ikke ved skuldersømmen) med en vævet 4 mm bred stribe. 
I skulderdistinktionerne anbringes vingehjul samt 5, 4 eller 2 laur-
bærblade for henholdsvis togførere i 12. lønningsklasse, togførere i 
10. lønningsklasse og togbetjente. 

Vest leveres ikke af banerne, men de personalekategorier, som 
tidligere har fået vest leveret - og altså nu får skjorter i stedet -
kan, såfremt det ønskes, købe vest for egen regning til banernes 
kostpris. Den leveres i så fald af mørkeblåt stof af samme kvalitet 
som jakken til den pågældende kategori og forsynet med 4 udvendige 
lommer og med uniformsknapper med tværmål 13 ½ mm. 

Skjorterne er ensfarvede grå enten med 2 løse flipper eller med 
fast flip og en ekstra flip til påsyning. De leveres kun i de gældende 
standardmål og i de almindeligt forekommende numre. Der leveres 
hver gang 2 skjorter. 

Benklæderne er af mørkeblåt stof og af samme kvalitet som jakke 
og vest. 

Vinterkappe af mørkeblåt stof i de nedenfor nærmere angivne 
kvaliteter og med uldent for, med nedfaldende krave og forsynet 
med 2 lige rækker knapper a 23½ mm, 5 i hver rad. Den øverste 
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knap i hver række anbringes i spjældet mellem opslag og krave. 
Kappen forsynes med distinktioner ligesom jakken og med spænde-
tamp, fastholdt med 1 knap i midten. Slidsen forsynes med 6 knap-
per a 13 ½ mm. Kappen ska l gå noget nedenfor knæet og forsynes 
med 2 udvendige sidelommer med overfald. 

Vinterkappen til togpersonalet er forsynet med en noget bredere 
krave end kappen til de øvrige kategorier og kan leveres med lastings-
for eller uldent for efter ønske. 

Gabardinefrakken er mørkeblå, toradet med ti Isatte ærmer, bælte 
og ulsterrevers, 2 halvskrå udvendige sidelommer og 2 inderlommer. 
Den forsynes med 2 lige rækker uniformsknapper med bagklædning 
a 23½ mm - 4 i hver række. Den øverste knap i hver række an-
bringes under opslaget til overknapning af dette. Gabardinefrakken 
forsynes med distinktioner ligesom jakken. 

Regnfrakken er af sort plastic og forsynet med hornknapper. 
U ldvesten er blå, strikket og med sorte knapper. 
Arbejdstøjet er af stout. 

Alle uniformsknappe r af metal skal være riflede, forsynede med 
vingehjul og en ophøjet blank kant og forgyldte. 

Kravedistinktionerne er vævede. 
Uniformerne leveres normalt i samme stofkvaliteter, som benyttes 

af statsbanerne ved tilsvarende leveringer, for tiden følgende: 

Personale i 12. og 10. !kl. samt 

Vinter-
uniform 

Sommer-
uniform 

Vinter-
kappe 

togbetjente . . . . . ... .. . ... . . . .. ... . . . . . Klæde A Serges 5 T Kirsej C 
(med teryl ene) 

Øvrige personale i 7. og 3. lkl. Klæde C ' Serges 5 T Kirsej C 
(med terylene) 

Sommeruniform leveres, hvor ikke andet er bestemt, efter de på-
gældendes derom fremsatte ønske. 

III. Uniformspligtens omfang. 
Personale finder af snit I: Direktøren og tilsynsførende tjenstemænd 

i 25. og 23. lønningsklasse er ikke pligtige at bære uniform, men 
skal kunne legitimere sig. 

Alle øvrige tjenstemænd o. I., hvis uniformering er bestemt ved 
nærværende reglement, er pligtig at bære uniformshue under udven-
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dig tjeneste på banens grund, herunder færdsel til og fra tjeneste 
over denne grund, for så vidt færds len sker uden for de for publikum 
i almindelighed bestemte områder. Tjenestemænd o. I. , der fungerer 
som stationsbestyrer på perron eller hvis tj eneste i øvrigt gør det 
ønskeligt, er pligtige at bære fuld uniform, når pålæg herom er 
givet dem. 

Sammenblanding af civilbeklædning og uniformsgenstande må kun 
finde sted inden for de ved reglementet foreskrevne eller særligt til-
ladte grænser. 

Personale under af snit II : Personalet under dette afsnit skal altid 
i tjenesten bære de i henhold til regulativet i afsnit VI leverede uni-
formsgenstande, for så vidt det ikke anvender det til visse katagorier 
leverede arbejdstøj. 

Uden for tjenesten skal der bæres hue under færdsel på banens 
terræn. 

Under orlov og på fridage må uniformen kun benyttes ved sær-
lige lejligheder som begravelser o. I. 

IV. Uniformstilskud til personale under afsnit I. 
Til de tjenestemænd o. I. under afsnit I, hvem det er pålagt at 

bære fuld uniform, ydes der tilskud til uniformsanskaffelse i hen-
hold til bestemmelserne i lønningsreglementets § 20, dog ikke ud 
over de ved statsbanerne til enhver tid for tilsvarende ydelser be-
regnede maksimumsbeløb. Brugsterminerne for uniformseffekterne 
er de for statsbanernes tilsvarende lønningsklasser til enhver tid 
gældende. 

V. Vedligeholdelse og tilbagelevering af udleverede uniforms-
genstande. 

Personalet er forpligtet til på egen bekostning at vedligeholde 
uniformsgenstande, der benyttes, i god og sømmelig stand. Forsøm-
mes dette, kan beklædningsstykkerne foranlediges istandsat eller er-
stattet med nye på vedkommendes regning. N år en uniformsberettiget 
har fået leveret tre sæt uniforms- eller beklædningsgenstande, skal" uni-
formsknapper og distinktioner fra det ældste sæt afleveres umiddelbart 
efter, at han har fået udleveret det tredie og følgende sæt, hvorefter 
det ældste sæt bliver hans ejendom. 

Ved afsked eller død skal det sidst leverede sæt uniforms- og 
beklædningsgenstande tilbageleveres i rengjort stand til nærmeste 
foresatte. Fra det ældre sæt, der er leveret den pågældende, af-
leveres samtidig uniformsknapper m. v. 
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VI. Regulativ for uniformslevering til personalet under afsnit li samt til trafikelever. 
D er leveres persona let følgende uniforms- og beklædningsgenstande 

(tallene angiver varighedsterminen i år) 

I Jakk e Skjor- / Ben- Vinter- I Regn- Arbejdstøj Sti lling Hue kl æ-ter der kappe frakk e Art 

Stationsmestre 1 ½ 1 ½ 2 1 6a) I 8 2 Kitte! b) 
Rangermes tre l Y2 l Y2 2 1 6 4 
Pakhusmestre 1Y2 1 ½ 2 I 1 6 
Rangerformænd 1Y2 1 ½ 2 1 6 4 1 Jakke c) 
Pakhusformænd lY2 l Y2 2 1 6 1 J akke c) 
Trafikekspedienter l Y2 I Y2 2 I 1 6a ) 8 2 Kitte! b) 
Portører /overport. l Y2 1 I 2 1 6 4 1 Jakke og benkl. d) 
Togførere l Y2 1 2 1 6a) 4 1 Kitte! 
Togbetjente lY2 1 2 1 6a) 4 1 Kitte! 
Bm. (lo.lkl.) , obfm. l Y2 6 4 2 J akke og benkl. d) 

Uld-
vest 

3 
13 
13 
13 

3 
3 
3 
3 

Baneformænd l Y2 
I 6 4 I Jakke og benkl. d )__ 3 

f--
Banenæs tformænd 1 ½ 6 4 I J akke og ben kl. d) 3 
Banebetjente l Y2 6 4 1 J akke og benkl. d) 3 
Banearbejdere lYi 6 4 1 Jakke og benkl. d) 3 
Signalform. /osfm. I Y2 6 4 2 Jakke og benkl. d) 3 - -Signalnæstformænd lYi I 6 4 2 Jakke og benkl. d) 3 
Bhvk./obhvk . u/b. -s. tj. l Y2 6 4 2 Jakke og benkl. d) 3 
Ekspeditricer 1Y2 8 ¾ Kitte! (terylene) 
Ledvogtersker 1Y2 6 1 Kitte! (terylene) - ---
Magasinformænd 1Y2 6 1 1 Jakke og benkl. d) 
Vognopsynsmænd 1Y2 6 4 1 Y2~ ker og benkl. 3 - -Magasinpassere l Y2 , 6 1 Jakke og ben kl. d) 
Maskinpassere l Y2 I 6 I 4 l Y2 2 jakker og ben kl. I 3 
Depotarbejdere l Y2 6 4 1Y2 2 jakker og benkl. 3 
Broformænd l Y2 1Y2 2 1 6 4 2 Jakke og benkl. d) 3 
Brobetjente 1Y2 l Y2 2 1 6 4 2 J akke og ben kl. d) 3 
Lokomoti vførere*) l ¼ 1 2 1 5a) 1 Kitte! 2Y2 
Motorførere 1¼ 1 2 1 5a) 1 Kitte! 2_Y2 -Motorførerasp. l ½ I 2 2 2 1 Kitte! 
Traf ikelever l ½ I 

-Portøraspiranter I 2 2 2 l Jakke og benkl. d) 
Banearbejderasp. l Y2 6 l Jakke og benkl. d) I 

D epotarbejderasp. l Y2 I 6 1 Jakke og benkl. 
Bhvk./obhvk . u/m. afd . 1 ½ 6 I Jakke og benkl. d) 

a) Eller gabardinefrakke (valgfrit) . 
b ) D er kan om ønskes i stedet fo r kittel leveres lastingsjakke. 
c) D er kan om ønskes i stedet for jakke leveres kittel. 
d) D er kan om ønskes i stedet for jakke og benklæder leveres kittel. 
* ) Gælder også lokomotivformænd, der er opført på turlisten, og som kører fas t strækningskørsel. 
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