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Hg 21.

Mössmärkea

J ärnvägspersonal

Fig 22 a. Fig 22 b. Fig 22 c.

Fig 22 d. Fig 23. Fig 24.

Tåglärjepersonal

Fig 25.

Fig 26 a.

Bilpersonal

Fig 26 b. Fig 27.
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Uniformsknappar

Järnvägs- och tågfärjepersonal

Stor

Fig 28 a.

Metallknappar

Mellanstorlek

Fig 28 b.

Liten

Fig 28 c.

Stor

Fig 29 a.

Plastknappar

Mellanstorlek

Fig 29 b.

Liten

Fig 29 c.

Stor

Bilpersonal

Metallknappar

Mellanstorlek

ti

Liten

Fig 30 a. Fig 30 b. Fig 30 c.
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Tj änstetecken

Fig 31. Fig 32.

Fig 83 a. Fig 33 b.

Fig 33 c. Fig 33 d.
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Gradbeteckning för officerare i järnvägstjänst

Chefen för försvarsbyrån Förste militärassistent

och militärassistent

Fig 40.

4—978 56
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Axelklaffar

Järnvägspersonal

% I
Öd

och souschef

Cp 13—20
Ca/Ce 37

Cp/Cs 9—12
Ca/Ce 33—36

Ca/Ce 31—32
utom stins

8 $ •
^ ̂^ ̂  sy

M ^ M
Stins Ca/Ce 29—30 Ca/Ce 27/28

Ca/Ce 31—32

i i^ v

Ca/Ce 25—26 Ca/Ce 23—24

I
k. ^V ~

Ca/Ce 21—22 Ca/Ce 19—20

Fig 41.
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Tågfärje-
befälhavare

A

Maskinchef

Ca/Ce 27

Axelklaffar

T ågf ärj epersonal

Förste

styrman
av klass 1

Maskinchef

Ca/Ce 25

Förste

styrman
av klass 2

Förste

maskinist

Andre

styrman

å
Andre

maskinist

Tredje
styrman

Tredje
maskinist

Fig 42.
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LLMÄNNA CIRKULÄRKUNGL. JÄRNVÄGSSTYRELSENS
CIRKULÄRSAMLING

Utkom från trycket den A oktober 1957

A 70 C/io 57) , ,
---nrTäÄwk 230, Bil 2, Priser på beklädnadsavdelningens tyger och ^^^^rade^^pri

uniformspersedlar, skall följande ändringar vidtagas med giltighet fr o m unifo™-
den 1 oktober 1957.

För^d^agonaltyg, mörkblått, ändras priset till kr 27. Ordet »gråblått»
Tygslagen linne (hamptyg), mohair och djungeltyg med tillhörande

uppgifter utgår.

B. Uniformspersedlar för järnvägs- och tågfärjepersonal
Priserna ändras sålunda: /.J

12,30

11,60

,14,20
13,50

9,70

10,30

9,70

9,70

9

19,30

141

137,50

95,50

17,50

49,50

51

Uniformsmössa, fdnr 658511 pris kr

»  » 658512 »  »

»  » 658518 »  »

»  » 658519 »  »

Båtmössa, » 658521 »  »

Sommarmössa, » 658515 »  »

»  » 658516 »  »

»  » 658513 »  »

»  » 658514 »  »

Pälsbåtmössa, » 658526

Kappa, mörkblått diagonaltyg
Trenchcoat

Kavaj, mörkblått diagonaltyg ....
Väst, » • • • •

Långbyxor, » » • • • ■

Sl

a

t- årni

alombyxor, » » • • • ■

Ändringstryck till str 230 utsändes senare.

SJ anseende — ditt eget anseende.
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Priser på beklädnadsavdelningens tyger oeh uniformspersedlar

A. Tyg

Tygslag Utseende
Bredd

cm
Enhet Pris kr

Diagonaltyg mörkblått 150 m 24,50

B. Uniformspersedlar för järnvägs- och tågfärjepersonal

Persedel Utseende (material) Förrådsnr Enhet Pris kr

Uniformsmössa .

Båtmössa

Sommarmössa. . .

Lös kulle (kapell)
till sommarmössa

Pälsmössa ....

Pälsbåtmössa .

Kappa

Trenchcoat....

Kavaj

Väst

Långbyxor ....

skärmmössa av mörkblått kläde;
med stöd och stålfjäder

skärmmössa av mörkblått kläde;
utan stöd och stålfjäder

skärmmössa av mörkblått diago
naltyg; med stöd och stålfjäder

skärmmössa av mörkblått diago
naltyg; utan stöd och stålfjäder

mörkblått kläde

mörkblått diagonaltyg

skärmmössa med utbytbar kulle
av varpsatin (vit); med stöd och
stålfjäder

skärmmössa med kulle av klot;
med stöd och stålfjäder

skärmmössa med kulle av klot;
utan stöd och stålfjäder

varpsatin (vit)

svart skinn, toppmodell

mörkblått diagonaltyg med grått
eller svart pälsbräm

mörkblått diagonaltyg

mörkblått impregnerat ylletyg . . .

mörkblått diagonaltyg

mörkblått diagonaltyg

mörkblått diagonaltyg

65 85 11

65 85 12

65 85 18

65 85 19

65 85 21

65 85 22

65 85 15

65 85 13

65 85 14

65 85 17

65 85 31

65 85 26

st

st

st

st

st

st

st

st

st

st

st

st

st

st

st

st

par

13,80

13,10

15,35

14,60

9,20
10,50

11

10,45

9,70

3,50

15,15

20,30

140

145

97

18,50

48

1814 61 Ändringstryck 6 (2 blad)
Gäller fr o m den 1 januari 1961
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Persedel Utseende (material) Enhet Pris kr

Slalombjrxor

Sommarkavaj

Sommarlångbyxor ...

mörkblått diagonaltyg

mellanblå cheviot, enkelradig

mellanblå cheviot

par

st

par

52

93

47

C. Uniformspersedlar för bilpersonal

Persedel Utseende (material) Förrådsnr Enhet Pris kr

Uniformsmössa

Sommarmössa.

Båtmössa

Båtmössa ...;.

Pälsmössa ....

Pälsbåtmössa. .

Kavaj

Väst

Långbyxor....

Slalombyxor ..

Sommarkavaj .

Sommarskjorta

skärmmössa av gråblått diago
naltyg

skärmmössa av gråblått bom
ullstyg

gråblått diagonaltyg

gråblått bomullstyg

grått skinn

gråblått diagonaltyg med ned-
fällbart grått pälsbräm och
fjädrande öronlappar

gråblått diagonaltyg

gråblått diagonaltyg

gråblått diagonaltyg

gråblått diagonaltyg

gråblått bomullstyg

gråblått bomullstyg

65 85 04

65 85 02

65 85 05

65 85 03

65 85 82

65 85 06

st

st

st

st

st

st

st

st

par

par

st

st

18,75

16,45

15,10

11,45

18,85

26,75

105

20

56

58

23

18
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STATENS JÄRNVÄGAR

Beklädnadsavdelniiigen, Stuvsla

Beställning av

uniformspersedlar

Avl-ställe nr Tjänat

Knt

F olkbokf öringanummer

6 1 2 3 5 8 11 4 11122 0315
Tillnamn

Johansson

Mott-station

Tureberg

CB C8 b
>0

U> (M

«;a ä13 T3 -2

iS a g

§ a
a.s X

Sa i
■s 3 g
å a &

II'
hl5 « •«
^ (O

.5PäS .
i "i 3 93 3 - ̂  S
-SxH2
'Ta -'a a S S
so åa S
9

Tjänstgöring eller kurs (för att styrka uniformsplikt)

Tkl

I  I Första anskaffn | | Måttlista ifylld
jxi Återanskaffn Ixi Personal utprovn

Persedel Tygsort el modell Stor
lek

Kvant, enh
Beställes

Uti v sänd

% Kod nr

Kryss 1 vbytel

1 2

st

Diagonal 48 1 st

Diagonal 48 1 st

Diagonal 96 2 par

par

Trenchcoat .

Tvo-

st

dm
^ y& •

65 85 11 58/2 1 st

Skj orta Nylon, grå 40 2 st

Slips 1 st

i

Kostnaden erlägges genom
avlöniugsavdrag^)

Betalningstid antal
månader

Sändning ur 1 kvitteras (datum och namn)

/

Datum och beställarena underskrift

19/3 1061 S Johansson
Sändning nr 2 kvitteras (datum och namn)

I
Beklädnadsavdelningens anteckningar

^) 25: — Ixgsta betalningsdel per månad

Uppgifterna bestyrkes. (Beklädnadsavdelningen
kontrollerar förslitningstid och uniformsplikt.)

Tjänsteställets stämpel

Statens Järnvägar

20.2.1961

Tureberg

G-. Lundström

Blankett 330.3.
Underskrift

Ändringstryck 7 (8 blad)
Gäller fr o ro den 1 juni 1961
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Måttlista för fast

ställande av konfek

tionsstorlek
Ifylles endast om konfektions

numret ej är känt

Kavaj eller överplagg
Obs! Bröst- och livmått
för såväl kavaj som över
plagg tages alltid utanpå
skjortan

1—2 Från kragsömmen . .

1—3 » »

I—4 Plaggets hela längd ..
5—6 Halva ryggbredden ..

7—8 Från ärmkullen rakt

ned till önskad längd
9  Runt om bröstet . . . .

10 Runt om midjan . . . .

Väst

II—12 Från nacksömmen

(öppningen)

11—13 Hela västens längd

Byxor

14—15 Från höften"(ylter-
söm) midjeband ej
inberäknat

16—17 Från grenen
(innersöm)

18 Rivvidd, under väs
ten, på byx

19 Sätet (tages över
grövsta delen) . . . .

Axlar

dl Normala lU Sluttande I I Höga
Bröst

d Normalt d Platt jd Högt
Rygg

d Normal d Rund d Rak Blankett 230.3.
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8TATENS JÄRNVÄGAR

Beklädnadsavdeliiingeii, Sluvsta

Följesedel till leverans

av uniformspersedlar

Avl-ställe nr Tjänst

Knt

Folkbokföringsnumnier

6il|2 3 5i8 l|4 lili2 2 oisis
Tillnamn

Johansson ■

Mott-station

"Tuireherg

Tjänstgöring eller kurs (lör att styrka uniformsplikt)

Tkl

j  1 Första anskaffn Måttlista ifylld

! X ! Återanskaf&i X [ Persnnl utprovn

Persedel Tygsorl el modell
Slor-

lek

Kvant, enh
Beställes

Anteckningar

Kappa ....

Kavaj

st

Diagonal 48 1  st

Diagonal 48 1  st

Diagonal 96 2 par

par

Trenclieoat .
st

dm
-*•76

65 85 11 58/2 1  st

Skj orta Nylon, grå 40 2 st

Slips 1 st

Kostnaden erlägges genom
avlöningsavdrag^)

Betalningstid antal
månader

4

Datum och beställarens underski-ift

19/3 1901 S Johansson

Obs! Om sändningen av någon anledning skall returneras, skall denna följe

sedel åtfölja returen till Beklädnadsavdelningen.

Äuledmug till returen

Anhålles få utbyta återsänd mössa till storlek 58.

S.Johansson

O 25:— lägsta Jjetalnliigsdel per månad

Blankett 230.3, Ändrings tiyck 7 (8 blad)
Gäller fr o .m den 1 juni 1961
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Uniformspersedlar för järnvägs- och tägfärjepersonal

Persedel Utseende (material) Förrädsnr

Uiiilurinsmössa . . , skärmmössa av mörkblått kläde; med stöd och stålfjäder 65 85 11

skärmmössa av mörkblått kläde; utan stöd och stålfjäder 65 85 12

skärmmössa av mörkblått diagonaltyg; med stöd och stål
fjäder 65 85 18

65 85 10

65 85 21

65 85 22

65 85 15

skärmmössa av mörkblått diagonaltyg; utan stöd och stål
fjäder

Båtmössa mörkblått kläde

mörkblått diagonaltyg

Sommarmössa .... skärmmössa med utbytbar kulle av varitsalin (vit); med
stöd och stålfjäder

skärmmössa med kulle av klot; med stöd och stålfjäder 65 85 13

Lös liulle (kapell)
skärmmössa med kulle av klot; utan stöd och stålfjäder 65 85 14

till sommarmössa varpsatin (vit) 65 85 17

65 85 31

65 85 26

65 85 32

Pälsmössa svart skinn, toppmodell

Pälsbåtmössa mörkblått diagonaltyg med svart pälsbräm

Pälsmössa grått skinn

Uniformspersedlar för bilpersonal

Uniformsmössa . . . skärnimössa av gråblätt diagonaltyg 65 85 04

Sommarmössa .... skärmmössa av gråblått bomullstyg 65 85 02

Båtmössa gråblått diagonaltyg " 65 85 05

65 85 03

65 85 32

65 85 06

Båtmössa gråblått bomullstyg

Pälsmössa grått skinn ' "...

Pälsbåtmössa gråblått diagonaltyg med nedfällbart grått pälsbräm

Blankett 230.3
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Föreskrifter om försäljning av arbetsskor, arbetshandskar,
kontorsrockar ni m

I den omfattning och på de villkor, som meddelas i nedanstående
detalj anvisningar, får personalen köpa arbetsskor, arbetshandskar, kon
torsrockar m fl effekter från beklädnadsavdelningen till SJ självkost
nadspriser. Dessa är intagna i särskild prislista sist i denna bilaga. Vid
köp av arbetsskor (se avd A) lämnas dock under vissa förutsättningar
rabatt på eljest gällande priser.

A. Arbetsskor

Alt personal vid SJ (järnvägs-, tågfärje- och bilpersonal), får köpa
speciella arbetsskor till SJ självkostnadspris.

Skorna bar en tåbätta av stål innanför lädret och en stålskena in

byggd i bålfoten. Skorna är randsydda och finnes i olika modeller. Ut
seende m m framgår av nedanstående figurer.

Personal, vars tjänst medför särskild risk för fotskador, får köpa
högst två par skor per man och år till SJ självkostnadspris minskat

j med 6 kronor, som utgör verkets bidrag till kostnaden. Platsbefälet av
gör, om rabatt skall utgå. Beklädnadsavdelningen kontrollerar, att bi
drag vid förnyat köp ej lämnas förrän 6 månader — vid köp av två
par skor samtidigt 1 år — förflutit sedan bidrag sist lämnades.

Moddl 600

0\aMläder: brunt kromgarvat
sportläder.

Slilsula av kroinläder

eller jiårdgummi. Dubbel botten.

Ändringstryck 7 (8 blad)
Gäller fr o m den 1 juni 1961
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Modell 610

Ovanläder; svart boxsida.

Slitsula av kärnläder '

eller härdgummi. Dubbel botten.

ModeU 640

Ovanläder: svart kraftigt sportläder.

Slitsula av hårdgummi.
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Modell 700

Ovanläder: brunt kromgarvat sport
läder.

SUtsula av kromläder,

hårdgummi eller neoprene. Dubbel
botten.

Modell 840

Ovanläder: brun eller svart boxsida.

Slitsula av kärnläder eller ceUgummi.

Ändringstryck 7 (8 blad)
Gäller fr o m den 1 juni 1961
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Modeli 850

(' vanläder: brun eller svart boxsida.

Slitsula av kärnläder

eller ceUgummi. Dubbel botten.

Modell 860

Ovanläder: brun eller svart

boxsida.

Slitsula av kärnläder eller

ceUgummi. Dubbel botten.
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1

Modell 872

Ovanläder: brun eller svart boxsida.

Slilsula av kärnläder eller

cellgummi. Dubbel botten.

Ändringstryck 7 (8 blad)
Gäller fr o m den 1 juni 1961
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Vid rekvisition av sådana skor skall blankett 230.3 användas

(den blanka raden under rubriken »Mössa»), Rekvisitionen (båda I
delarna), insändes via platsbefälet till beklädnadsavdelningen. |

Platsbefälet skall på rekvisitionen bestyrka, om arbetet är av sådant
slag, att det berättigar beställaren till rabatt. Denna angives med
kr 6:^— i rutan »Tjänstgöring eller kurs». Skall rabatt icke utgå, sättes
ett streck i denna ruta.

Betalningen uttages i form av avdrag på avlöningen.

B. Arbetshandskar

Personal vid SJ (järnvägs-, tågfärje- och bilpersonal), som i
tjänsten behöver arbetshandskar, får köpa 2 par sådana handskar per
år. Beklädnadsavdelningen kontrollerar inköpsrätten.

Vid rekvisition av dessa handskar skall blankett 230.3 användas

(den blanka raden under rubriken »Mössa»). Rekvisitionen (båda I
delarna), insändes via platsbefälet till beklädnadsavdelningen. Plats-1
befälet skall på rekvisitionen bestyrka anställningsförhållande och
sysselsättning. Betalningen uttages i form av avdrag på avlöningen.

C. Kontorsrockar

Manlig och kvinnlig expeditionspersonal (järnvägs-, tågfärje- och
bilpersonal) får köpa en kontorsrock per år. Rocken för den manliga
personalen är tillverkad av svart bomullstyg. Den kvinnliga rocken är
tillverkad av kornblå bomullsvistra och är hellång med enkel knäpp
ning fram och har ^/^-lång ärm. Beklädnadsavdelningen kontrollerar
inköpsrätten.

Samma rekvisitions- och betalningssätt gäller som för arbetshandskar.
Rekvireras kvinnlig kontorsrock skall rekvirenten på blanketten skriva
kvinnlig kontorsrock.

D. Skjortor och slipsar
All personal vid SJ (järnvägs-, tågfärje- och bilpersonal), får köpa

skjortor och slipsar av nedan angivna slag.

1) Skjorta av grå sanforiserad poplin med fast krage,
2) » » vit eller grå charmeusenylon med fast krage, |
3) Slips av mörkblå rayonsiden.
Inköpsrätten är begränsad till 4 skjortor och 2 slipsar per man och år.

Beklädnadsavdelningen kontrollerar att denna begränsning iakttages.
Samma rekvisitions- och betalningssätt gäller som för arbetshandskar.

E. Sommarmössor av blå väv

Personal vid SJ, som ej är skyldig bära fullständig uniform och
ej heller kommer i kontakt med den resande allmänheten får köpa
sommarmössa av nedan angivet slag.
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Mössan är tillverkad av blå väv och har svart pappskärm. Fram
till är den försedd med ett SJ-märke i gult tryck utan gradbeteck
ning. Mössan flnns i tre storlekar, 1, 2 och 3 (motsvarar 56, 57 och
59 cm).

Samma rekvisitions- och betalningssätt gäller som för uniforms
persedlar. I kolumnen »tygsort el modell» angives »500».

F. Överdragskläder
Nedan angiven personal får, om den icke tilldelats överdragskläder

som lån, köpa 1 ställ överdragskläder per år:
banbiträden,

banarbetare med minst 1 års sammanlagd anställning och
verkstads- och förrådsarbetare.

Om arbetet är av sådant slag att ytterligare ett ställ anses behövligt
får sektionsföreståndare (arbetschefen Nässjö), verkstadsföreståndare
eller förrådsintendent i undantagsfall bevilja detta för banarbetare,

verkstadsarbetare resp förrådsarbetare. Beklädnadsavdelningen kon
trollerar inköpsrätten.

Anm. Här avsedda överdragskläder är, i motsats till dem som lånats ut, icke
märkta SJ.

Samma rekvisitions- och betalningssätt gäller som för arbetshandskar.

Ändringstryck 7 (B blad)
Gäller fr o ra den 1 jmii 196 I
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A. Arbetsskor

Prislista

Modell nr Pris kr per par Modell nr Pris kr per par

600 40,11 840 45,57

610 39,06 850 45,57

640 46,32 860 45,57

700 39,06 1) 872 45,57

1) Med neoprenesula kr 41,95 per par

B. Arbetshandskar

Arbetshandskar , 7,30 kr per par.

C. Kontorsroekar

Kvinnlig kontorsrock 27,10 kr per st.
Manlig kontorsrock 27,60 kr per st.

D. Skjortor och slipsar

Skjorta av sanforiserad

poplin

Skjorta av charmeusenyion . . 21,35 kr per st.
Slips 3,13 kr per st.

12,50 kr per st.

£. Sommarmössor av hlå väv

Sommarmössa 1,05 kr per st.

F. Överdragskläder

Persedel Pris kr per st (par)

Hängslebyxor av blåtwills 14

Rock, kort » » 13,55

Rock, lång » » 19,80

Overall » » 21,05

Hängslebyxor » moUskinn 20,55

Midjebandsbyxor » » 18,45

Blus » » 17,75

Rock » » 20,55
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Prislista

A. Arbetsskor

Modell nr Pris kr per par Modell nr Pris kr per par

b 'fO ^3 : Ii'

600 3^ ^5^6" 810 39

610 37,50 840 '/'Ijf éOvSe-

'J/fa'' 620 -43774- 850 40,50 ■

700 34,60 860 Vi; 75" 40,50

710 31,50 900 38,50

d} 2^^ . ^ r. /,//Acjn^^rr

B. Arbetshandskar

Arbetshandskar 5,75 kr per par.

C. Kontorsrockar

Kvinnlig kontorsrock.

Manlig kontorsrock...

26 kr

26

•f tf/r? «

- per st. Jj-oi
kr per st.

D, Skjortor och slipsar

Skjortg

Slips

o  //y/an

E. Överdragskläder

12 kr per st. Il ■ SD

3  kr per st. $'/J

JtO-fO

Persedel Pris kr per st (par)

Mängslebj'xor av blåtwills .

Kock, korl » »

Overall » »

Hängslebyxor » mollskinn

Midjebandsbyxor » >)

Blus » »

Rock » »

12,90

12,50

19,85

19,00

17,60

16,90

19,50
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Följande ändringar införes.

Sid 6, art 8: le: »tågexpeditör» ändras till »tågklarerare».

Sid 11, art IS: 14, anm 2: »tågexpeditör» ändras till »tågklarerare».

Sid 12, art 15: 16: »tågexpeditörer» ändras till »tågklarerare» och
»tågexpeditörs-» till »tågklarerar-».

Sid 18, art 21: 7: »tjänstemän i 18» ändras till »tjänstemän i 12».

Sid 19, art 23: 6 b): »tågexpeditör» ändras till »tågklarerare».

Ändringstryck 5 (11 blad)
Gäller fr o m 1 juli 1960
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Detta ändringstryck omfattar sidorna 35—36 och 55—66, som
ersätter nuvarande sidorna 55—68.

Följande ändring skall göras med bläck:

Sid 4. Under kap III ändras »Arbetsrutin för avlöningsförättaren»
till »Arbetsrutin för avlöningsförättaren (rapportören)»

Ändringstryck 7 (8 blad)
rj-äller from den I jnni 1961




