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1. Allmänt
1.1. Inledning
De�a dokument reglerar uniformerna vid Gotlands Hesselby
Jernväg (GHJ). Då föreningen inte �digare ha� några föreskri�er
har e� provisorium, GHJI 2008:3 funnits. De�a har dock varit
rä� bris�älligt och täckt egentligen det allra nödvändigaste.
Under sommaren 2013 fick Staffan Beijer och Anders Svensson
i uppdrag a� utarbeta e� mer komple� uniformsreglemente
för GHJ. Sy�et med de�a uniformsreglemente är a� visa
grunderna i 1921 års uniformsreglemente för de enskilda
järnvägarna och a� u�från dessa uppmuntra GHJ personal a�
ikläda sig �dstypiska kläder från en svensk enskild järnväg från
�den före 1960.
1.2. Referenser
GHJI 2008:3 – Uniformsreglemente (som ersä�s av de�a)
ÖSlJF-120 Uniformsföreskri�er
1.3. Bakgrund
1.3.1. Varför e� uniformsreglemente?
I § 1 i kapitel 9 av Järnvägslagen (2004:519) står a� ingen
får beträda spårområdet utan järnvägsföretagets eller infra
strukturförvaltarens �llstånd »utom på platser där det klart
framgår a� allmänheten har �llträde« – t.ex. på pla�ormar
och vägövergångar. Enligt avsni� 3.14 i GHJF 2 Trafiksäkerhets
instruk�on får personal vid GHJ i tjänsten beträda spårområdet
om de tydligt visar sin behörighet via sin klädsel. Vid dåliga
sik�örhållanden ska kläder av reflekterande material användas
vid vistelse utomhus, och då minst i form av reflekterande väst
utanpå ordinarie klädsel.
Man ska också tänka på a� personalens klädsel är en del
av besökarnas totalupplevelse under trafikdagar. Precis som
detaljer på fordon och i de återskapade miljöerna har betydelse
har också personalens klädsel stor betydelse. Personal, som
inte har kläder som passar in den historiska miljön som GHJ vill
visa, tar bort en del av �dsresan och den illusion av förr i världen
som är meningen. Det är därför önskvärt a� man som personal
undviker moderna kläder, starka färger och annat som avviker
från de kläder som gotländska järnvägstjänstemän hade mellan
1878 och 1960. Den som tjänstgör bör därför också undvika
t-shirts och jeans, samt moderna benficksbyxor. E� go� råd
är a� man, även om man inte bär uniform, försöker använda
kläder som hade kunnat användas även av t.ex. 1940-talets
järnvägspersonal i samma befa�ning.
1.3.2. Lite historisk bakgrund
De enskilda järnvägarna har ha� e� antal olika föreskri�er för
uniformer genom �derna. Mestadels hade EJ föreskri�er följt
SJ:s, men vissa banor hade avvikande uniformer. Under början
av 1900-talet hade många banor tjusiga vinghjul i mössorna
med den egna signaturen som en s�liserad krona. Försök �ll
standardiseringar förekom vid flera �llfällen. 21 mars 1921
antogs det reglemente som fak�skt kan anses for�arande gälla
vid de enskilda järnvägarna och som är det som gäller för GHJ
idag. Vinghjulen förenklades och signaturkronorna försvann.
Järnvägens uniformer bygger �ll stor del på flo�ans med

mörkblå persedlar i diagonaltyg. Gradbeteckningarna bestod av
galoner runt uniformsmössan, samt runt ärmarna. Personalen
var indelad i olika grupper där antalet galoner, samt bredden
på dessa angav gruppens grad. T.ex. hade en lokförare tre 3
mm breda galoner i mössan, medan en eldare hade två. En
sta�onsföreståndare vid en 3 klassens sta�on hade en 7 mm
bred galon. Dagens GHJ har inte dessa grupper av personal, och
personalen kan ha tjänster som �llhör olika grupper vid olika
trafikdagar. Det här med gradbeteckningar blir därför inte lika
relevant som det en gång var. Däremot så �llhör uniformerna
en del av järnvägens vardag från förr och är därför en del av den
historia som vi visar upp.
Uniformerna förändrades en del över �den, men reglementet
kom a� bli långlivat. Under EJ-�den e�er 1921 såg dock
uniformerna rela�vt likadana ut. En skillnad man ser är
a� under 40-talet blir mösskullarna lite större. Båtmössor
introduceras också vid denna �d. SJ-�den innebär a� vinghjulen
byts ut som SJ:s dito med krona. Även uniformsknapparna
by�es mot SJ:s med tre kronor. Under en period i slutet av 40talet och början av 50-talet förekom uniformsmössor med så
kallad “helikopterpla�a”, dvs. en stor kulle. I mi�en av 50-talet
införde SJ e� ny� uniformsreglemente och då infördes en ny
mössplåt som standard. Denna visade e� krönt vinghjul samt i
vissa fall gradbeteckningar. Till mössplåten kunde en y�erligare
plåt för tågklarerare och tågbefälhavare sä�as. I övrigt ersa�es
under 50-talet de dubbelknäppta uniformskavajerna med
enkelknäppta.
Här in�ll följer en text av Sune Nylén som egentligen
säger eh hel del om villkoren för de järnvägsanställda och vilka
munderingar de bar i si� arbete:

“Man kan se i e� uniformsreglemente vilka klädespersedlar
som lämnades ut gra�s: Lokpersonal: Uniformsmössa. Vinter�d
lånepäls och dito mössa, som skulle insändas �ll förrådet på
våren. I övrigt: Lokförare: Mörk kavajkostym, vit skjorta med
krage, o�a celluloid,svart fluga eller slips, välblankade skor,
och som skydd på ånglok vanligen en svart, lång bomullsrock.
Eldare: Blåbyxor, snickarmodell, kort blårock, han skulle ju
smörja, känna på lager o.s.v. Banvakt: Uniformsmössa, uniform,
som väl mest bara bars vid dressininspek�on. Vid arbete på
linjen, arbetsskjorta, väst- vanligen, det hade de flesta yrken,
och han måste ju ha en väs�icka a� ha fickuret i så han kunde
beräkna när nästa tåg skulle komma. Han hade vanligen hjälp
av banarbetare,som klädde sig vanligen i blåbyxor, keps,eller
lämplig klädsel. Ma personal som kröp under vagnar, kopplade
o.s.v.: Blåbyxor och blårock. uniformsmössa. Vid regn eller
annan olämplig väderlek: Oljerock, sydväst. stövlar. Det fanns
ju inga sådana uppvärmda personalutrymmen som senare kom.
Konduktörspersonal: Uniform, mössa, vit skjorta, svart slips.
Mörka strumpor. Välborstade svarta skor.
Med e� ord: Alla strävade e�er a� se så välvårdade
ut som möjligt. Jämför bara mellan en storbandorkester
och de som spelar i de flesta tv program där man slänger
på sig lite hipp som happ och tycker naturligtvis själv a�
man är jä�ehä�ig, men i själva verket ser för jävvlig ut.
Nalle Halldén var i många år kapellmästare hos Karl Gerhard.
En kväll hade en av musikerna i diket bruna skor i stället
för svarta lack �ll smokingen.När Nalle anmärkte på de�a
sa´han “Men det syns ju inte när jag si�er ner och spelar”
“ Nej! Men det HÖRS” svarade Halldén. S�l och glamour skulle
det vara!”
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2. När GHJ personal är i tjänst
2.1. Trafikdagar
2.1.1. Trafikpersonal
Under trafikdagar ska följande befa�ningshavare bära
fullständig uniform:
•
•
•
•
•
•

tågbefälhavare
konduktör
tågklarerare
tjänstgörande tågledare (företrädelsevis tkl Hy)
expedi�onspersonal
bilje�örsäljare

Med fullständig uniform avses uniform för EJ m/1921, se avsni�
5.1..
Under trafikdagar ska följande befa�ningshavare ha
förenklad uniform:
•
•
•

Bromsare
Sta�onskarlar
Växlingspersonal

För beskrivning av förenklad uniform, se avsni� 5.3..
2.1.2. Lokpersonal:
Lokförare bör ha svart lokrock och i övrigt arbetskläder som
passar in i tjänstgöringen, dvs. förenklad uniform. Kom ihåg a�
en lokförare var en högt uppsa� person inom järnvägen, som
gärna bar vit skjorta och svart fluga �ll sin uniform.
Eldaren kan ha blåkläder eller svarta lokkläder motsvarande
förenklad uniform alterna�vt blåbyxor, snickarmodell, kort
blårock. Eldaren kan med fördel bära ru�g skjorta �ll sin
mundering. Synlig T-shirt bör undvikas.
Motorloksförare kan bära förenklad uniform eller blåkläder.
Skjorta och lokrock går bra. Båtmössa är �dsmässigt korrekt,
liksom SJ-uniformsdetaljer.
Rälsbussförare bär fullständig uniform. Båtmössa kan användas
istället för skärmmössa.
2.1.3. Busspersonal
Bussförare bär fullständig uniform med uniformsmössa.
Båtmössa kan användas istället för skärmmössa. Denna mössa
får förses med GJ:s busslinjers försilvrade vinghjul EJ m/1921
�llsammans med na�onalkokard.

2.2. Övriga dagar

Under arbets- och dressindagar ska all personal bära klädsel
med GHJs märke, namn eller förkortning på – alterna�vt
uniformsmössa. Företrädelsevis bärs varselkläder eller
varselväst.
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3. Uniformspersedlar
3.1. Uniformsmössa

Det mest grundläggande tecknet på a� man är tjänstgörande
personal vid GHJ är a� man bär uniformsmössa. Som
uniformsmössa skall användas järnvägsmässig uniformsmössa
med vinghjul och na�onalkokard, alterna�vt knapp för Maskineller Banavdelningarna. Mössan är företrädelsevis av flo�ans
modell eller motsvarande i mörkblå� tyg. Båtmössa med
järnvägsmärken är också �llåtet.

3.2. Uniformspersedlar
Följande plagg som ingår i uniform ska ha följande utseende:
•

Kavaj och byxor �ll fullständig uniform i enligt EJ
m/1921, dvs. modell CBV eller flo�ans m/48, eller
liknande i mörkblå� diagonaltyg med dubbelknäppt
kavaj med 8 knappar.

•

Svalrock skall vara svart.

•

Väst �ll fullständig uniform skall vara i tyg med samma
struktur och färg som uniformen (som byxorna då
svalrock bärs).

•

Kjol skall i u�ormning och färg överensstämma med
uniformen i övrigt (svart eller mörkblå).

•

Regnkappa bör vara svart för a� ge e� korrekt intryck,
men skall vara i gul eller annan tydlig färg vid växling
eller annars då synlighet i säkerhetstjänst krävs.

•

Kappa bör vara i svart eller mörkblå� diagonaltyg eller
kläde, helst dubbelknäppt.

•

Vit kavaj och vita byxor är lämpligen flo�ans m/40 eller
liknande. “Vita” persedlar får vara i oblekt linne.

3.3. Skor
Ovan: Uniformsmössa med blå� band för tb� samt vit
mösskulle för bruk under sommaren.
Vinter�d får svart pälsmössa eller pälsbrämad båtmössa
användas.

I tjänsten skall helst svarta skor användas, oavse� om det
är läderskor eller skyddskor. Undvik skor i grå� eller annan
färg. Skor bör vara stadiga, ha en bra sula och gärna stålhä�a.
Träskor och sandaler får under inga omständigheter användas
i säkerhetstjänst och bör överhuvudtaget inte användas inom
spårområde.
Skyddsskor rekommenderas för all personal som rör sig inom
spårområde och verkstad.
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4. Uniformseffekter
4.1. Knappar

Som uniformsknappar får användas förgyllda EJ-knappar. EJknappar finns förgyllda i följande diametrar:
•
•
•

12 mm för mössrem.
14 mm för väst.
24 mm för kavaj och kappa.

I blåkläder får försilvrade EJ-knappar användas.

4.3. Övriga märken

Halvvingar fästa vid kavaj- eller svalrockskrage kan, om så
önskas, bäras av tågklarerare, konduktör samt bilje�expeditör
och får bäras av övrig personal. Halvvingar är dock inget som
var vanligt på Gotland.
Till sommaruniform kan axelklaffar med galon samt 14 mm EJknappar användas.
Anm. Axelklaffar och halvvingar bärs inte sam�digt på t.ex.
sommarkavaj.

4.2. Mössmärken

På GHJ gäller mössmärken enligt följande:
•

Uniformsmössa skall vara försedd med lackrem,
alterna�vt svart stormträns, fäst med förgyllda 12 mm
EJ-knappar.

•

Mössans kulle skall fram�ll vara försedd med e� EJ
vinghjul m/1921.
Tågpersonal har förgyllt vinghjul, bussförare får även
använda försilvrat motsvarande.

•

•

Mössan skall vidare vara försedd med an�ngen
trafikkokard, lokknapp eller banknapp. Lokknapp och
banknapp är företrädesvis avsedda för lokpersonal
respek�ve personal vid banavdelningen. Övrig
personal bör bära trafikkokard.
Tjänstgörande tågledare (tkl Hy) får i stället för lackrem
eller svart stormträns anlägga guldsnodd samt i stället
för trafikkokard bära stort EJ-mössmärke i guldbrodyr.

Utmärkelsetecken (släpspännen) får bäras �ll uniform vid
lämpliga, hög�dligare �llfällen.
I övrigt får inga märken och tecken bäras �ll uniform utan
styrelsens medgivande.

4.4. Galoner
Galoner används inte som gradbeteckningar vid GHJ e�ersom
samma personal kan inneha olika befa�ningar med olika
tjänstegrad. Galoner kan dock användas för a� komple�era
en uniform, t.ex. mössgaloner hos lokpersonal. I dessa fall ska
förgyllda galoner med 3 mm, resp. 7 mm bredd användas.

•
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På pälsmössa används mössplåt på vilken skall finnas
EJ vinghjul samt trafikkokard, lokknapp eller banknapp
enligt ovan. Tb� och tkl kan �ll mössplåten även bära
plåt med kläde i rö�, respek�ve blå�.

4.5. Tjänstgöringstecken
För befa�ningshavare i trafiken används mössband eller
mössplåt enligt följande:
•

Tågbefälhavare skall bära blå� 22 mm mössband eller
blå bricka bakom mössplåt.

•

Tågklarerare skall bära rö� 22 mm mössband eller röd
bricka bakom mössplåt.

•

Tjänstgörande tågledare får �ll stort mössmärke bära
rö� 40 mm mössband.

Ovanstående tjänstgöringstecken får endast bäras i resp.
tjänst.

Mössplåt för pälsmössa med
blå bricka för tågbeäfälhavare

Mössplåt för pälsmössa med
röd bricka för tågklarerare
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5. Uniformssammansä�ningar
5.1. Fullständig uniform
Fullständig uniform
uniformspersedlar:
•
•
•
•
•
•
•

består

av

följande

5.2. Sommaruniform

Sommar�d, 1 juni - 31 augus�, gäller följande:
obligatoriska

uniformsmössa
kavaj eller svalrock
byxor
vit skjorta
rose� (fluga) eller slips, svart eller ev. mörkblå
svarta eller mörkblå strumpor
svarta skor

Till fullständig uniform får följande icke obligatoriska
uniformspersedlar bäras:
•
•
•
•
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kjol i stället för byxor av kvinnlig personal
väst
y�errock eller kappa
regnkappa.

•

uniformsmössa med vit kulle får bäras �ll fullständig
uniform av tågklarerare, tågbefälhavare, konduktör
och bilje�expeditör.

•

vit kavaj (ev. med axelklaffar) och vita eller mörkblå
byxor får bäras av tågklarerare.

•

vita skor får bäras �ll vita byxor

5.3. Förenklad uniform
Förenklad uniform innebär:

6. A� skaffa egen uniform

•
•
•

I Hesselby finns e� antal lånepersedlar, både mössor och
uniformspersedlar. Lånar man en uniform ansvarar man givetvis
för a� den inte skadas och a� den återlämnas i samma skick
som när man lånade den. Nackdelen med a� låna uniform är
givetvis a� man inte kan vara säker på a� rä� storlek finns �ll
hands. Vissa plagg saknas också eller finns i begränsat antal.
För en som funderar över a� införskaffa en egen uniform finns
några ställen a� leta på:

•
•
•
•

mörkblå eller svarta byxor
uniformsmössa
svalrock eller annan passande svart eller mörkblå
uniformskavaj
blåkläder, jacka och hängselbyxor
passande diskret skjorta, t.ex. arbetsskjorta (T-shirt får
ej bäras synlig �ll uniform)
mörka strumpor
svarta skor

6.1. ÖSlJ:s Beklädnadsförråd

Östra Södermanlands Järnväg i Mariefred har sedan många år
en egen avdelning för uniformering av den egna personalen.
Som ak�v i andra föreningar är man också välkommen a� köpa
uniformspersedlar här. Man hi�ar kläder, mössor, märken,
knappar mm här. Prislista och sor�ment kan fås på begäran
via e-post: bekladnadsforradet@gmail.com. Ange all�d vilken
museijärnväg Du är ak�v på.

6.2. SRJmf/ULJ uniformsdetalj

Även Uppsala – Länna Järnväg och SRJmf har en
uniformsavdelning. Den har e� omfa�ande sor�ment av
persedlar, mössor, märken, knappar, band mm. och nås via
Kenth Uppling, e-post: kenth.uppling@gmail.com.

6.3. Tradera

Under rubriken “Samlarsaker” kan det förekomma a�
järnvägspersedlar och märken, knappar mm. finns ute �ll
budgivning. Om man bevakar kategorin kan det dyka upp
prisvärda objekt.

Ovan t v och
bilden t v: Olika
exempel
på
järnvägare iförd
förenklade uniformer. Tågbefälhavaren ovan
bör halvvingar
som är vanliga
på t.ex. ÖSlJ.
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