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Uniformsreglement for danske privatbaners tjenestemænd. 

De forskellige tjenestemænd o. I. reglementeres med uniform som i de efter-
følgende afsnit I og II anført. 

Uniformspligtens omfang er beskrevet i afsnit III. 
Regler for ydelse af tilskud til anskaffelsen, for udlevering samt for vedlige-

holdelse og tilbagelevering af uniformsgenstande findes i afsnittene IV, V og VI. 

I. Uniformering af direktører, tjenestemænd i 2.-10. lønnings-
klasse samt trafikmedhjælpere og trafikelever. 

A. Daglig uniform. 
Huer. 

Hue af mørkeblåt klæde. Foran på pulden en oval kokarde. Om stimmelen et 
41 mm bredt, lodret riflet sort bånd. Foran på stimmelen vingehjul og distink-
tioner. Passepoil i af delingsfarverne, nemlig 

trafikafdelingen : rød, 
bane- og signalafdelingen : violet, 
maskinafdelingen: lyseblå. 

Læderstormrem af sort lakeret læder fæstet med 2 uniformsknapper, nedfal-
dende 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. 

2. lønningsklasse: Som for direktører, dog ingen guldtresse og guldstormrem. 
Mellem puld og stimmel en 2 mm bred passepoil. 

3. og 4. lønningsklasse: Som for 2. lønningsklasse, dog kun med 3 egeblade og 
1 agern og kun med rund guldsnor om pulden for de tilsynsførende tjeneste-
mænd. Passepoil. Ved togekspedition bærer stationsbestyreren om stimmelen et 
41 mm bredt højrødt bånd med 7 sorte længdestriber' af 1 mm bredde i lige 
afstand fra hinanden. 

5.-10. lønningsklasse: Som for 3. og 4. lønningsklasse, idet dog egeløv er-
stattes af to firebladede laurbærgrene. Endvidere seksoddede stjerner a 8 mm 
således: 
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5. lønningsklasse: 3 stjerner, 
6.-8. lønningsklasse: 2 stjerner, 
9.-10. lønningsklasse: 1 stjerne. 

Trafikmedhjælpere og trafikelever: Hue som for 9. lønningsklasse dog uden 
st;erne. 

Uniformer. 

Jakke af mørkeblåt stof med sort foer, almindelig toradet og med nedfaldende 
krave. Den skal være forsynet med 5 knapper i hver række, og den øverste knap 
på hver side skal anbringes i spjældet mellem krave og opslag. Knappernes 
tværmål skal være 231/2 mm. Der anbringes 2 små knapper (a 131/2 mm) på 
hvert ærme, 2 udvendige sidelommer med overfald. Der anbringes skulder-
distinktioner på tværs på begge skuldre umiddelbart ved skuldersømmen. I ste-
det for jakke kan benyttes frakke af mørkeblåt klæde med sort foer i skøderne, 
der skal nå til knæet, og forsynet med samme distinktioner og knapper som 
foran nævnt. 

Vest af mørkeblåt stof, højhalset eller nedskåret, forsynet med uniformsknap-
per med tværmål 131/2 mm. 

Benklæder af mørkeblåt stof. 
Vinterkappe af mørkeblåt stof med uldent foer, med nedfaldende krave og 

forsynet med to lige rækker knapper a 23 1/2 mm, 5 i hver rad. Den øverste 
knap i hver række anbringes i spjældet mellem opslag og krave. Kappen forsy-
nes med skulderdistinktioner ligesom jakken, henholdsvis frakken, og med 
spændetamp, fastholdt med 1 knap i midten. Slidsen forsynes med 6 knapper a 
1}112 mm. Kappen skal gå noget neden for knæet og forsynes med 2 udvendige 
sidelommer med overfald. 

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

Distinktionerne skal være broderede, 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. 
Det er tilladt at bære regnfrakke af imprægneret stof med uniformsknapper 

og skulderdistinktioner som på vinterkapper eller regnfrakker af- gummistof 
med hornknapper og uden distinktioner. 

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

Stationsforstandere i 3. og 4. lønningsklasse: Skulderdistinktionerne er flade, 
106 mm lange og 53 mm brede af mørkeblåt klæde på oversiden, i yderkanten 
forsynet med en 9 mm bred broderet guldtresse og i midten egeløv som i huen. 

5.-10. lønningsklasse: (Stationsforstandere, overtrafikkontrolører i stations-
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tjeneste samt trafikkontrolører, overtrafikassistenter og trafikassistenter med 
perrontjeneste) som for stationsforstandere i 3. og 4. lønningsklasse foreskrevet, 
dog med den ændring, at guldtressen i skulderdistinktionerne er gennemvævet 
med en 1 mm bred sort stribe, og at distinktionerne, der deles ved 2 sparrer af 
4 mm bred, glat guldtresse, er forsynet med et til huedistinktionen svarende an-
tal 6-oddede stjerner, der har et tværmål af 15 mm. 

Trafikmedhjælpere, der fungerer som stationsbestyrere på perron, som for 
trafikassistenter foreskrevet, idet dog skulderdistinktionerne i yderkanten er 
forsynet med en kun 4 mm bred, glat guldtresse og i øvrigt delt i 3 lige store 
afsnit ved en guldtresse af samme bredde. 

Kvindelige tjenestemænd og trafikmedhjælpere, der fungerer som stationsbe-
styrer på perron, reglementeres med hue, jakke og kappe som foran fastsat for 
mænd i tilsvarende stillinger samt med mørkeblå nederdel. 

B. Gallauniformer. 
Direktører: Hue som daglig uniform. 
Frakke af mørkeblåt klæde med sort foer i skøderne, der skal nå til de ud-

strakte armes fingerspidser. Opstående, foran afrundet klædeskrave, kantet med 
en riflet guldtresse, hvorunder en lille guldsnor. Foran på hver side af kraven 
broderet i guld et vingehjul med 2 små egeblade og 1 agern foran samt 8 store 
egeblade og 6 agern bag ved. I brystet to rækker store knapper, 6 i hver rad, 
lige ærmeopslag, kantet som kraven og broderet i guld 6 egeblade med 4 agern 
på for- og bagside. Udvendige baglommer med patter og 3 store knapper på 
hver. 

Benklæder af mørkeblåt klæde med guldgalloner af 40 mm bredde. Gallonerne 
skal være forsynet med 4 blanke striber. 

Kårde med civil porte-epee og indvendigt gehæng. 

Afdelingschefer, trafikinspektører, stationsforstandere i 3.-6. lønningsklasse: 
Hue som daglig uniform. 
Frakke af mørkeblåt klæde, langskødet; skøderne skal nå til knæet, sort foer, 

nedfaldende krave, toradet med 5 knapper i lige rad på hver side, den øverste 
knap i spjældet mellem krave og opslag. På hoften anbringes 2 knapper. Frak-
ken forsynes med lige, 115 mm brede ærmeopslag, kantet med en 12 mm bred 
broderet guldtresse. På opslagene anbringes da et emblem i guldbroderi af lige 
udseende som vedkommende uniformklasses hueemblem, dog uden kokarde. 

Benklæder af mørkeblåt klæde med guldgalloner af 33 mm bredde. 
Gallonerne skal være forsynet med blanke striber således: 
Tjenestemænd i 2.-4. lønningsklasse 3 striber og i 5.-6. lønningsklasse 

2 striber. 
Kårde med civil porte-epee og indvendigt gehæng. 
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Der anvendes følgende distinktioner: 

Afdelingschefer og trafikinspektører: Skulderdistinktioner, 106 mm lange og 
53 mm brede af mørkeblåt klæde, i yderkanten forsynet med en 9 mm bred 
guldtresse. Midt i distinktionen anbringes egeløv som i huen. 

Stationsforstandere i 3.-6. lønningsklasse: Skulderdistinktioner som fastsat 
for daglig uniform. 

Ved stations- og togtjeneste er det tilladt at bære dolk i sort udvendig snor:':-
gehæng i stedet for kårde. 

Stationsbestyrere skal ved togekspedition bære hue med det for denne tjeneste 
reglementerede højrøde bånd. 

II. Uniformering af det øvrige personale. 
Huer. 

Hue af mørkeblåt klæde med lille puld. Foran på pulden en oval kokarde. 
Om stimmelen et 41 mm bredt, lodret riflet, sort bånd. Foran på stimmelen 
vingehjul og distinktioner. Passepoil i afdelingsfarverne, nemlig 

trafikafdelingen: rød, 
bane- og signalafdelingen: violet, 
maskinafdelingen: lyseblå. 

Læderstormrem af sort lakeret læder, fæstet med 2 uniformsknapper, nedfal-
dende sort skygge. 

Huen forsynes med distinktioner efter følgende regler for de forskellige løn-
ningsklasser: 

11.-15. lønningsklasse og aspiranter til disse stillinger: Under vingehjulet to 
firebladede laurbærgrene og for 11.-13. b. lønningsklasse en 8 mm seksoddet 
stjerne. 

Ekspeditricer: Som for 9. lønningsklasse foreskrevet dog uden stjerne. 

Aspiranter og ekstraarbejdere: Intet sort bånd om stimmelen. 

Ved togekspedition bærer stationsbestyreren om huestimmelen et 41 mm bredt, 
højrødt bånd med 7 sorte længdestriber af 1 mm bredde i lige afstand fra hin-
anden. Under togtjeneste bærer togfører og jernbanepakmester eller den, der 
fungerer som sådan, om huestimmelen et 41 mm bredt, sort bånd, i midten for-
synet med en 10 mm bred henholdsvis højrød og lysegrøn stribe. 

Uniformer. 
jakke af mørkeblåt stof og med sort foer. Jakken er (undtagen for togperso-

nalet) almindelig toradet og med nedfaldende krave. Den er forsynet med 5 

l 
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knapper i hver række, og den øverste knap på hver side anbringes i spjældet 
mellem krave og opslag. Knappernes tværmål er 231/ 2 mm. Der anbringes 2 små 
knapper (a 13 112 mm) på hvert ærme, 2 udvendige sidelommer med overfald og 
2 indvendige lommer. 

jakken for togpersonalet er eenradet med revers, foran lukket med 4 store 
uniformsknapper og med figurindsats 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. 

Vest af mørkeblåt stof af samme kvalitet som jakken, højhalset eller nedskå-
ret og forsynet med 4 udvendige og 1 indvendig lomme og med uniformsknapper 
med tværmål 131/2 mm. 

Benklæder af mørkeblåt stof og forsynet med 4 lommer. 

Vinterkappe af mørkeblåt stof og med uldent foer, med nedfaldende krnve og 
forsynet med 2 lige rækker knapper a 231/2 mm, 5 i hver rad. Den øverste knap 
i hver række anbringes i spjældet mellem opslag og krave, kappen forsynes med 
skulderdistinktioner ligesom jakken, henholdsvis frakken, og med spændetamp, 
fastholdt med 1 knap i midten. Slidsen forsynes med 6 knapper a 131/ 2 mm. 
Kappen skal gå noget nedenfor knæet og forsynes med 2 udvendige sidelommer 
med overfald samt en inderlomme og en urlomme. For togpersonalets vedkom-
mende skal kappen være indrettet til at hægte i halsen, ligesom opslagene skal 
kunne knappes over. 

Uniformerne leveres normalt i samme stofkvaliteter, som benyttes af stats-
banerne ved tilsvarende leveringer, for tiden følgende : 

Jakke og vest Benklæder 
Vinter-

Vinter-

I 
Sommer- Vinter-

I 
Sommer- kappe 

uniform uniform uniform uniform 

1. Personale i 
11.-13. b. !kl. Klæde B Mandarin- Klæde B Mandarin- Kirsej c. 

kamgarn kamgarn 

2. Personale i 14. 
!kl. samt sta-
tionsbetjente 
og togbetjente. Klæde C Halv- Klæde C Halv- Kirsej c. 

kamgarn kamgarn 

3. Øvrige 
personale. Klæde D Serges IV Klæde D Serges IV Kirsej D. 

Personalet kan vælge frit mellem vinter- og sommeruniform. 
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Regntøj enten af imprægneret stof (og i så fald med skulderdistinktioner som 
vinterkappen) eller af gummi. Regnfrakker af imprægneret stof forsynes med 
almindelige uniformsknapper (for lokomotivpersonalet dog med sorte knapper i 
gylpen og kun uniformsknap i spændetamp). 

Gummifrakken forsynes med hornknapper. 

Armbind til ekstraa·rbejdere under stationstjenesten af gult stof, 110 mm 
bredt, hvori med sort er påsyet eller indvævet et vingehjul. 

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

Distinktionerne skal være med presset forgyldt metal og vævede tresser. 

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

11.-14. lønningsklasse, dog ikke togpersonalet: Jakken forsynes med skulder-
distinktioner, der anbringes på tværs på begge skuldre umiddelbart ved skulder-
sømmen, og som er flade og af mørkeblåt klæde på oversiden, 106 mm lange og 
53 mm brede. De er i yderkanten forsynet med en glat guldtresse, der for tjene-
stemænd i 11.-13. b. lønningsklasse er 9 mm bred og gennemvævet med en 
1 mm bred sort stribe og for 14. lønningsklasse er 4 mm bred. De deles undtagen 
for 14. lønningsklasses vedkommende ved 2 sparrer, bestående af 4 mm bred, 
glat guldtresse, i 3 lige store afsnit, i midterste afsnit anbringes der for 11.-13. b. 
lønningsklasses vedkommende en 6-oddet stjerne med et tværmål af 15 mm, for 
lokomotivførernes vedkommende dog kun 8 mm. I samme afsnit af lokomotiv-
førernes skulderdistinktioner og midt i skulderdistinktionerne for lokomotivfyr-
bødernes vedkommende anbringes der et lokomotiv, der er 11 mm højt og 25 mm 
langt. 

Togpersonalet. Skulderdistinktionen er en mørkeblå klædestrimmel af 45 mm 
bredde. Den forsynes med stift indlæg og anbringes på langs ad skulderen, på-
syet 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 glat guldtresse, 
som for togførernes vedkommende er 9 mm bred og i midten gennemvævet med 
en 1 mm bred sort stribe, for jernbanepakmestres og togbetjentes vedkommende 
4 mm bred. I skulderdistinktionerne anbringes for togførernes vedkommende 
vingehjul og en 6 oddet stjerne af 8 mm tværmål, for jernbanepakmestrenes 
vedkommende vingehjul. 
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III. Uniformspligtens omfang. 

A. Daglig uniform. 
Personale under afsnit I: Direktøren samt tjenestemænd i 2. lønningsklasse og 

tilsynsførende tjenestemænd i 3. og 4. lønningsklasse er ikke pligtige at bære 
uniform, men skal kunne legitimere sig. 

Alle øvrige tjenestemænd o. 1., hvis uniformering er bestemt ved nærværende 
reglement, er pligtig at bære uniformshue under udvendig tjeneste på banens 
grund, herunder færdsel til og fra tjeneste over denne grund, for så vidt færdslen 
sker uden for de for publikum i almindelighed bestemte områder. Tjenestemænd 
o. 1., der fungerer som stationsbestyrer på perron eller hvis tjeneste 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 tilladte grænser. 

Personale under afsnit li: Personalet under dette afsnit skal altid i tjenesten 
bære de i henhold til regulativet i afsnit V leverede uniformsgenstande. 

Uden for tjenesten skal der bæres hue under færdsel på banens terræn. 
Under orlov og på fridage må uniformen kun benyttes ved særlige lejligheder 

som begravelser o. 1. 

B. Gallauniformer. 
Ingen er pligtig at anskaffe eller bære gallauniform. 

IV. Uniformstilskud til personale under afsnit I. 
Til de tjenestemænd o. 1. under afsnit I, hvem det er pålagt at bære fuld 

uniform, ydes der tilskud til uniformsanskaffelse i henhold til bestemmelserne 
i lønningsreglementets § 20, dog ikke ud over de ved statsbanerne til enhver tid 
for tilsvarende ydelser beregnede maksimumsbeløb. Brugsterminerne for uni-
formseffekterne er de for statsbanernes tilsvarende lønningsklasser til enhver 
tid gældende. 
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V. Regulativ for uniformslevering til personalet under afsnit II 
samt til trafikelever. 

D er leveres persona let følgende uniforms- og beklædningsgenstande (tallene angiver va righedstermin år) . 

I 
"' ... 0. Regntøj Arbejdstøj 

"' Still ing "Cl 

" " 
I I 

:;;i "' "' -"' u ;::; " -"' > c:: Art Art :r: " d'l > ....... 

Stationsmestre . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . 111/2 1 11 .• 11/2 1 5 2 Kitte! 
Rangermestre . . ... . . . ... • • .... • . . . . 1 l/2 11; . 1 1/2 1 5 4 Impr. stof 
Pakhusmestre ..... . . .. .. . .. ·······. 1 1/2 11;. 1 1/2 1 5 
Rangerforn1ænd ....... ... . . . .. . . . .. 1 l/2 1 'f • 1 1/2 1 5 

14 
Impr. stof 1 T røje 

Pakhusformænd ... . .. .... . ..... .. .. 1 1/2 1 'f • 1 1/2 I 5 1 Trøje 
Traf ter .. . . .......... .. 11 1 I ' /, I 1/2 1 5 2 Kitte! i 2 
Overportører ..... . . . ... . . .... .. ... 11/2 111. I 1/2 I 5 4 a) Gu1nrni 1 Trøje og ben kl. b) 
Stationsbetjen te .. .. . ..... . .. . . ..... 1 1/2 t ' j., 1 1/2 1 5 4 a) Gun1mi I Trøje og ben k l. b) 
Portører . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 /2 I 1 1/2 1 5 4a) Gum1ni 1 Trøje og ben k l. b) 
Togførere . . . . . . . . . . . . ........ . . .... I 1 /2 1 1; 4 2 1 3 1/,1 3 1/2 Impr. stof 
Motorførere og skinnebusførere ... . ... . 1 ' / . 1 '/. 11/2 1 4 I Kittel 
Jembanepakmestre . . ....... . .. . . . ... 1 1/2 1 1/4 2 1 3 1/2 3 1/2 Impr. stof 2 K itte! 
Togbet jente .. .. . .. . ... . . .. . . . . .. . 1

1/2 1 1/4( I 3 ' / . 3 1/2 Impr . stof I 1/2 Trøje c) 
Overbaneformænd ........ . .... . . . .. 11/2 6 4 Gumm i 2 Trøje og ben kl. b) 
Baneformænd . . . . .. . . . . .... .. .. . t '/2 6 4 Gum1ni 2 Trøje og ben kl. b) 
Banenæstformænd ... . .......... . .. . 1 1/2 6 4 Gummi 2 Trøje og ben k l. b) 
Banearbejdere . . . . . . ... . .. . ......... 11 /2 6 4 Gummi 2 Trøje og ben kl. b) 
Signalformænd .................... 11/2 6 4 Gummi I 2 Trøje og ben kl. b) 
Signa lnæs tfo rmænd . . . . . . . . ...... . .. 11/2 6 4 Gum1ni 2 Trøje og ben kl. b) 
H ånd væ rkere und. bant:- og signahjeneste11 1 1/2 6 4 Gummi 2 Trøje og ben k l. b) 
Ekspeditricer og ledvogtersker ........ 11 /2 5 I K itte! 
Magas informænd .... . .. . . . ...... . . 1 1 /2 6 1 Trøje og ben k l. b) 
Vognopsynsmænd . . .. . .. . ..... .. . . . 11/2 6 4 Gmn1ni 2d) 2 sæt trøje og ben kl. 
Mag asinpassere . . . . . . ............... 1 1/2 6 I 1 I Trøje og ben k l. b) 
Maskinpassere ... . .... . . . . . .. . . .. . 11/2 6 4e) Gummi 2d) 2 sæt trøje og ben kl. 
Depotar bejdere ( remisearbejdere) .. .... 1 1/2 6 4e) Gummi 2d) 2 sæt trøje og ben kl. 
Broformæ nd . . . . . . . . . . . . . . . ... . ... . . 11/2 1 ' / . 1 '/2 1 5 4 Gum. m. sydv. 
Bro bet jente .......... . ........ ..... 1 1/2 1 1/4 11/2 1 5 4 Gum. rn. sydv. 2 Trøje og ben kl. b) 

I'/ ' 1 ' / . 1 1/2 I 1 Kitte! 

d) 

d) 
d) 

Lokornot ivfprere { ansat som tj eneste-} 
L k . f b d mand ell. asp irant 

o omot1v yr Ø ere f ør 1. okt. 19 51 I 'i• 1 ' / . 1 1/2 1 
14 
5 I 0 / 12 Kedeldragt cl. sæ t arbejdst . 

11; . 4 I Kitte! + ked eldragt el. 
sæt arbejdstøj 

Lokomotivførere { ansat efter 
. 1. okt. 195 1 Lokomotivfyrbøder< 

} 
1 1 /" 5 101!2 Kedeldragt cl. sæt arbe jdst. 

Lokomotiv fyr bøderaspiranter . . . . . ..... 11/2 5 I Kedeldragt cl. sæ t arbe jdst. 
Trafikelever . . ...... . ....... .. . . ... 1 1/2 
Porrøras pi ran ter ....... ... . . .. . . ... . 11/2 2 5 1 Trøje og ben kl. 
Bancar bc jderaspiran ter ··· ·· · · . .. . . . ... 11/2 6 2 T røje og ben kl. b) 
Brobet jen tas piranter .. .. . . ....... . . . 1 1 /2 5 2 Trøje og ben k l. 
Depotarbejderaspiranter .. . . . .. ....... 1 1 /2 6 2d) 2 sæt tr øje og ben k l. 
H åndværkere und er mask inafdelingen . . 

I 
1 1 /2 6 2 Trøje og ben kl. 

a) Kun ved egentlig pladstjeneste. 
b) Der kan om ønskes i stedet for trøje og benklæder leveres kittel. 
c) Hver 2. gang leveres kittel (varighedstermin 2 år). 
d) Såfremt banen før 1. okt. 1951 har ydet større tildeling, bibeholdes denne både for n uværende og 

fremtidigt persona le. 
e) Såfremt væsentlig tjeneste i fri luft. 

Leveringen af de ovennævnte unifonnseffekter sker, efterhånden som brugstcrm iner ne for de tid l igere 
leverede tilsvarende effekter ud løber. 

d) 
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VI. Vedligeholdelse og tilbagelevering af udleverede 
uniformsgenstande. 

Personalet er forpligtet til på egen bekostning at vedligeholde uniformsgen-
stande, der benyttes, i god og sømmelig stand. Forsømmes dette, kan beklæd-
ningsstykkerne foranlediges istandsat eller erstattet med nye på vedkommendes 
regning. Når en uniformsberettiget har fået leveret tre sæt uniforms- eller be-
klædningsgenstande, skal uniformsknapper, tresser og distinktioner fra det æld-
ste sæt afleveres umiddelbart efter, at han har fået udleveret det tredie og føl-
gende sæt, hvorefter det ældste sæt bliver hans ejendom. 

Ved afsked eller død skal det sidst leverede sæt uniforms- og beklædnings-
genstande tilbageleveres i rengjort stand til nærmeste foresatte. Fra det ældre 
sæt , der er leveret den pågældende, afleveres samtidig uniformsknapper m. v. 





• 



• 

' 


