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1  Allmänt  

Syftet med uniformsföreskrifterna vid Museiföreningen Munkedals Jernväg (MfMJ) är 

 

a) att för besökande och resenärer uppvisa en enhetligt klädd personal som inger förtro-

ende, 

 

b) att med enhetlig klädsel höja statusen på och förtroendet för vår järnvägsdrift och mu-

seiverksamhet och 

 

c) att fullfölja traditionen från Munkedals Jernväg och hos Sveriges övriga museijärnvägar 

genom att i järnvägsdriften uppvisa traditionella uniformer och uniformsbeteckningar, 

som i möjlig omfattning, rätt återspeglar historiska befattningar samt personalens upp-

gift, kompetens och befogenheter utifrån säkerhetsaspekter. 

Tjänstetecken på MfMJ:s skärmmössor skall i möjlig omfattning följa den modell som ritades 

år 1931 på Munkedals bruks ritkontor av ritaren Richard Eriksson.  

När MfMJ:s ekonomi medger kommer medel att avsättas för uniformer.  

Möjlighet finns för medlem att själv bekosta sin uniform. 

Styrelsen utser och beslutar om befattningsbeskrivning för uniformsansvarig. Den uniformsan-

svarige hos MfMJ verkar för att syftet med uniformsföreskrifterna uppfylls. 

Uniform vid MfMJ består av fullständig uniform eller förenklad uniform. 

 

I Bilaga, som utges senare, finns bilder på uniformspersedlar, tjänstetecken och namnskylt. 

 

 

2 Fullständig uniform 

Fullständig uniform består av uniformspersedlar, uniformsknappar, tjänstetecken och namn-

skylt. 

 

Uniformspersedlar är skärmmössa, svart/mörkblå svalrock/uniformskavaj, svart eller mörkblå 

väst, byxor i svart eller mörkblått diagonaltyg, svart eller mörkblå kjol, vit eller blå skjorta av 

traditionell uniformsmodell, svart eller mörkblå slips eller fluga, mörka strumpor och mörka skor 

eller kängor. Mörk kappa eller jacka får bäras vid kall väderlek. 

 

Uniformsväst och kjol skall i utformning och tyg överensstämma med svalrocken/uniformska-

vajen. 

 

Jacka eller kappa skall vara godkänd i förväg av uniformsansvarig för att få bäras till MfMJ:s 

mössa. 

 

3 Förenklad uniform 

I en förenklad uniform ingår skärmmössa och vit eller blå skjorta av traditionell uniformsfärg. 

Svart eller mörkblå slips eller fluga samt uniformsväst får bäras till förenklad uniform. 
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Till förenklad uniform bärs egna klädespersedlar såsom svarta eller mörkblå byxor eller kjol 

och mörka skor eller kängor, mörka strumpor samt enfärgad mörk jacka vid kall väderlek.  

Jacka ska vara godkänd i förväg av uniformsansvarig för att få bäras till MfMJ:s mössa. 

 

4 Uniformsknappar 

MfMJ:s uniformsknappar i guldfärg bärs enligt följande: 

 

• 12 mm för mössrem 

• 14 mm för uniformsväst  

• 24 mm för svalrock/uniformskavaj och kappa. 

 

5 Tjänstetecken 

Tjänstetecken är emblem, band, tränsar, trafikkokard, lokknapp samt mössnodd. 

 

5.1 Emblem 

MfMJ:s emblem är guldfärgat, bärs på överst på mössan och benämns ”Stor flygare”. 

  

 

6 Skärmmössa 

Uniformsmössan skall vara svart eller mörkblå och försedd med 

 

• stor flygare 

 

• band eller tränsar 

 

• trafikkokard eller lokknapp 

 

• snodd fäst med uniformsknapp 

 

 

6.1.1 Skärmmössa för ordföranden i MfMJ, trafikchef, banchef, byggnadschef, 

arkivchef och museichef 

 

• Stor flygare med bevingat hjul 

• Guldfärgat band 

• Trafikkokard 

• En guldfärgad snodd fäst med uniformsknappar 

 

 

6.1.2  Skärmmössa för maskinchef  

• Stor flygare med blixtar 

• Guldfärgat band  

• Lokknapp 

• En guldfärgad snodd fäst med uniformsknappar  
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6.1.3 Skärmmössa för lokpersonal 

• Alla: Stor flygare med blixtar i guldfärg, lokknapp och en svart snodd fäst med uniforms-

knappar  

• Ånglokförare: Tre tränsar i guldfärg 

• Motorloksförare: Två tränsar i guldfärg 

• Lokeldare: En träns i guldfärg 

 

6.1.4 Skärmmössa för konduktör 

• Stor flygare med bevingat hjul 

• Svart band 

• Trafikkokard 

• En svart snodd fäst med uniformsknappar 

 

6.1.5 Skärmmössa för bromsare, växlare och vägvakt 

• Stor flygare med bevingat hjul 

• Svart band 

• Trafikkokard  

• En guldfärgad snodd fäst med uniformsknappar  

 

 

7 Namnskylt 

All tjänstgörande personal hos MfMJ ska bära namnskylt. 

 

Namnskylten utformas enligt följande:  

• Storlek ca 50x90 mm. 

• Av metall med fästanordning och innehålla följande: 

• MfMJ:s logga i svart  

• För- och efternamn med gemena svarta bokstäver 

• Funktion eller motsvarande med gemena bokstäver 

 

Förenklad namnskylt i plastficka tilldelas nya tjänstgörande medlemmar under första tjänstgö-

ringsåret enligt uniformsansvarigs beslut. Sådan namnskylt beställs/tillverkas av uniformsan-

svarig. 

 

 

8 Tjänstgöring i uniform  

Under trafikdagar ska uniform bäras om inte annat beslutas av tjänstgörande trafikchef. Av 

order skall framgå om förenklad uniform får bäras.  

 

Uniform får bäras vid andra tillfällen efter beslut av avdelningschef inom Järnvägsförvaltningen 

(JVF). Arkivchefen, Museichefen och uniformsansvarig får bära uniform enligt eget beslut. 

 

Medlem som bär uniform ska uppträda i reglementsenliga och väl vårdade persedlar och alltid 

vinnlägga sig om att upprätthålla MfMJ:s och vår uniforms anseende. Förändringar eller avvi-

kelser från fastställda uniformspersedlar, tjänstetecken och namnskylt är inte tillåtna. 
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Egna svarta eller mörkblå regnpersedlar får bäras till uniform.  

Orange regnkappa eller reflexväst med annan tydlig färg får bäras vid växling eller i övrigt då 

synlighet krävs vid utförandet av säkerhetskritiska arbetsuppgifter under trafikdagar enligt 

tjänstgörande trafikchefs beslut. 

 

9 Personal som bär uniform under trafikdagar 

Följande personal ska under trafikdagar bära uniform eller särskild klädsel för maskinchef och 

lokpersonal vid tjänstgöring: 

 

I. Trafikchefen, tjänstgörande trafikchef, konduktör och bromsare, Banchefen, växlare 

och vägvakt 

 

II. Maskinchef och lokpersonal: Lokförare och lokeldare. 

 

Trafikchefen eller tjänstgörande trafikchef får besluta om när särskilda skyddskläder såsom 

skyddsväst får bäras vid visst tillfälle i stället för uniform eller tillsammans med uniform. 

 

 

10 Särskild klädsel för maskinchef och lokpersonal 

Maskinchefen och lokpersonal får bära arbetskläder som passar in i tjänstgöringen, vanligtvis 

förenklad uniform. 

 

Maskinchefen och lokpersonal får bära blåkläder eller svarta lokkläder alternativt blåbyxor av 

snickarmodell och kort blå rock samt rutig skjorta. 

 

11 Övrig likformig klädsel 

JVF beslutar närmare om utformning av klädespersedlar för biljettförsäljare och kafépersonal 

såsom vit skjorta/blus eller T-shirt, mörka långbyxor eller mörk kjol samt svart förkläde och 

särskild svart mössa. 

 

De särskilt beslutade klädespersedlarna i enhetlig färg och utformning bärs av Marknadsche-

fen, biljettförsäljare och kafépersonal. 

 

 

12 Övergångsbestämmelser 

De provisoriska föreskrifterna kommer senare att ersättas när inventering och inköp har skett 

av mössor, tjänstetecken och namnskyltar varefter föreskrifterna med bilaga får sin slutliga 

utformning. 


