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Ändringstryck skall antecknas hör nedan, sedan särtrycket kompletterats.

Ändringstryck

nr gäller from den
infört

nr gäller fro m den
infört

den ov den av

1 lé

2 17

3 18

4 19

5 20

6 21

7 22

8 23

9 24

10 25

11 26

12 27

13 28

14 29

15 30

Utdelningsplan

Detta särtryck tilldelas:

inom styrelsen:
byråer och kontor,

vid distrikten:

distriktskanslier,
sektionsledningsexpeditioner,
stationer enligt Särtrycksförteckning (särtryck 172), bilaga 1,
lokstationer,
föreståndare för banmästaravdelningar,
föreståndare för underhållsområden,
resebyråer,
tågfärjor,

vid förråden:

förrådsintendentkontor,
vid huvudverkstäderna:

verkstodsföreståndarexpeditioner,
arbetschefen Nässjö.
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II. Förkortningar för tjänstebenämningar, tjänsteställen
och tjänstetermer

A. Benämningarna 1 bokstavsordning och deras förkortningar

Nedan angivna förkortningar bör endast användas, då något verkligen står att vinna
härigenom. Självfallet skall icke dessa rent Interna SJ-förkortningar användas i skrivel
ser till allmänheten eller dylikt. Anhopningar av förkortningar bör undvikas. Förkort

ningarna avser alla former ov ordet och skrives utan punkt.

aktuarie ok

Allmänt resereglemente Arr
alternativ alt

amanuens om

andre maskinist amst

andre militärassistent amta

andre styrman asty
angeläget arbete aa
annexförråd axfd

anses böra ifrågakomma abi
använda, användning onv
arbetare arb

arbetschef arbe

arbetsledare orbl
arvode arv

aspirant asp
avbeställa, avbestöllnlng avbest
avdelningsdirektör ad
avkoppla, avkoppling akpl
avkopplingsförbud akplf
avlöning avi
avlöningslista avll
avstiga, avstigning a
avsända, avsändare ovs
axlar ax

B

banarbetare barb

banavdelningen ba
banbiträde bb

bandisposition bdisp
banförman ;.... bfm

bangård bg
bangårdsmästare bgm
baningenjör biö
baningenjör på distriktskansli kbiö
baningenjörsexpedition biöx
banmästaravdelning bma
banmöstoravdelningsföreståndare bmaf
banmästare bm
banmästarexpedition bmx
banpersonal bps
bansektion bs
bansektionsföreståndare bsf
bansträcka bstr
bantekniska byrån bbr
bantelefon btfn
barnkupé bk
befälhavare bfh
behov beh
behållare bit'
beredskapstidtabell btdt
beställa, beställning best
bevaka bev
bilbyråassistent bibra
bilförare bif
bilförman bifm
biljett bilj
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biijettexpedition bx
biljettexpeditionsföreståndare bxf
biljettförsäljare bfs
biljett- och blankettkontoret bbk
biljettrestitutionsavdelningen, kom

mersiella byrån resta
bilkilometer bikm

blllinje bli
bilUnjeföreståndare bllf
biltrafikbyrån bibr
biltrafikinspektör biti
bilverkstad bivst

blandat tåg bit
blockpost bip
bokhållare bh

brist bst

broms br

bromsgrupp brgr
bromsinstruktör brins

bromstal brta!

bromston brton

busstation busst

busstationsföreståndare busstf

byffévagn bfv
byggnadscentralförrådet bycf
byråassistent bro
byråchef brc
byrådirektör brd
byråingenjör briö
byråsekreterare brs
båtsman båm

bäddbar tjänstekupé tjkb
bärvagn bärv

centrala företagsnämnden cfn
centralmagasinet cm
chef c

cirkulär cirk

cykel ck
cykelvagn ckv

dag ... dl) W

dagligen ... dgl
daglig vagnorder .. dvo

debetanmärkning ... da

dekoratör

delgiva, delgivning . delg
direktgodståg .. dgt
disponera, disponibel, disposition .. disp
distrikt d

distriktschef ... dc

distriktschef direkt underställd

personal . dups
distriktsexpedition ... dx

distriktskansli ... dkl

distriktskassa ... dk

distriktsmeddelande ... dm

distriktsorder .. dor

distriktssekreterare ... ds

djurvagn . djurv
driftcentral ... dre

driftplats
driftsektion ... drs

driftsektionsexpedition .. drx

driftsingenjör
drifttjänstbyrån .. dbr W

driftverkstad .. dvst

driftvärn .,. dv

driftvärnschef ,. dvc

dubbelspår .. dsp
dubbelspårsdrift dspdr

effekt eff

effektvårdare effvå

1} Endast i tidtabellssammanhang och dylikt.
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efter e')
efteranmälan eam

efterkrav efk

ej rökning utan medgivande av alla
i kupén rm

ekonomibyrån ekbr
ekonomidirektör ekd
eidare på tågfärja tfjl
eldfarlig eldf
elektroavdeiningen ela
elektrobyggnaderna elby
elektrobyggnadsförrådet efd
elektrofinka elfk

elektroingenjör eiö
elektroingenjörsexpedition elöx
elektrosektion es

elektrosektionsföreståndare esf

elektrotekniska byrån ebr
eiektroteknisko laboratoriet elab

emballage emb
enbemannat enbem

endast end

enkelspår esp
enkelspårsdrift espdr
enligt förordnande ef
ensamt ens

ersättning ers
ersättningsanspråk ea
expedieringsstation est
expedition x
expeditionsföreståndare xf
expeditlonsställe xst
expeditionsvakt xv
explosiv expl
expressgods xg
expresståg xt
extratåg et

faktor fk

felräkningspengar fpr
filialförråd ... filfd

fiskvagn
fjärrblockering fjb
fjärrgodståg .... fjgt
fjärrskrift .... fjskr
fosgenvagn . fosgenv

frakt att betala

frakt betald

fraktgods fg
fraktgodsexpedition fgx
fraktgodsfraktsedel fgfs
fraktgodslista fgl
fraktgodsmagasin
fraktkredit kd

fraktsedel fs

fraktstyckegods fstg
frankaturnota

fredag
fridag (på turlistor och dylikt) F

färsk fisk ff

färskvaror

förare f

före P)
föreståndare f

författning
förlustrapport frp
förordsfullmäktige
förpassning fp
förråd fd

förrådsarbetare ... fdarb

förrådsavdelningen
förrådsbyrån
förrådsdirektör

förrådsföreståndare fdf

förrådsförman

förrådsintendent fdint

förrådskontrollör

förrådsmästare

förrådsområde

1] Endast i tidlabeltssammanhang och dylikt.
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förrådsvakt fdv
förste aktuarie fak

förste bonbitröde fbb
förste bongårdsmästore fbgm
förste byråsekreterare fbrs
förste dekorationssnickare fdeksn
förste driftsingenjör fdrlö
förste expeditionsvakt fxv
förste kansliskrivare fkns

förste kontorist fknt
förste maskinbiträde fmb

förste maskinist fmst

förste militärassistent fmta
förste motorman på tågfär|a fmotm
förste reparatör frpr
förste stationsskrivare fsts

förste styrman fsty
förste trafikbiträde ftb

förste trädgårdsmästare ftrm
förste vagnmästare fvm
förste verkmästare fvkm

förstärka, förstärkning fst
förstärkningsvagn fstv
försvarsavdelning fsa
försvarsbyrån fsbr
försvarsområde fo

förutanmälan fam

generaldirektör gd
generaldirektörsexpeditionen gdx
generalpoststyrelsen gps
godsbangård gbg
godsexpedition gx
godsexpeditionsföreståndare gxf
godsexpresståg gxt
godslista gl
godsmagasin gm
godstransportledare gtpled
godståg gt

godsvagn gy
godsvagnsuppgift, skriftlig sgu
godsvårdare gvå
godscvervakare göv
grafisk tidtabell grtdt
grundhastighet gdh
grusgrop, grustag grp

H

heigfri hf
hemstation hemst
hushållsbiljett hhb
huvudanmälan ham
huvudförråd hfd
huvudkassa hks

huvudkassör hksr
huvudsigna! hsi
huvudspår hsp
huvudstation hst

huvudtågväg htv
huvudverkstad hvst
håll- och lastplats hip
hållplats hp
hållplats för rälsbuss hpr

I

icke smittsam {s|ukdom) ism
ilgods ig
ilgodsexpedition igx
ilgodsfraktsede! igfs
ilgodslista ig|
ilgodsmagasin igm
ilgodståg igt
ilgodsvagn [gv
ilstyckegods istg
i mån av behov imab
införa inf
ingenjör iö
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inspektera, inspektion insp
inspektionsvogn inspv
instruktionsförare insf

inventera, inventering inv
isoleringsvagn isolv

J

jägmästare jögm
järnväg |
järnvägarnas driftvärn jdv
järnvägsfuiimäktig jfim
järnvägsmuseet jvm
järnvägsskolan jsk
järnvägsstyrelsen jsty

K

kafévagn kfv
kalkpresenning kpg
kammarkontoret kmk

kanslibiträde knb

kanslibyrån kbr

kansliskrivare kns
kassakontrollant .» ksk

kassör ksr
kemiska laboratoriet klab
kilometertavla kmt
klorvagn klorv
kolli kli

kolumn kol

kommersiella byrån kmbr
kompensationsledighet (på turlistor
och dylikt) Kf

konduktör knr

konduktörspersonal knrps
kontaktledning ktled
kontaktledningssektion ktleds
kontorist knt

kontorsbiträde kb

kontorselev kev

kontorsskrivare ks

kontorsvakt kv

kontrollkontoret kk

kontrollör kkr

kopist kp
koppla, koppling kpl
kreditanmärkning ka
kruttåg krt
Kungl Järnvägsstyrelsen Kjsty
kursvagn ksv
kvittera, kvitto kvt
köttvagn köttv

laboratoriebiträde labb
lagerföreståndare If
lantmätare 'ni
lastbil Ibl

lastbilsförare Iblf

lastkarl Ik

lastpall Ipl
lastplats Ip
lasttillbehör Itbh

ledning led
ledningsförman ledfm
ledningsmösfare ledm
ledningspersonal ledps
ledningsreparatör iedrpr
ledningsunderhållsområde leduom
ledningsvakt ledv
levande blommor levbl
likvagn likv
linje lin
linjeblockering linbi
linjetelefon lintfn
lokalgodståg Igt
lokalvagnfördelare Ivfd
lokbiträde lokb

lokförare lokf
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lokledare lok!

lokmästare lokm

lokomotor Imot

lokomotorförare Imotf

lokpersona! lokps
lokstation lokst

lokstationsföreståndare lokstf

luftskydd Isk
luftskyddsledare Isk!
lyxtelegram Ix
lättfördärvligt (llgods) iättf
lättvikt Iv

lönegrad igd
löneklass Iks

lönetillägg (tig
lönetillägg, personligt pitig
lördag lörd, L

M

magasinskarl mk
makulera, makulering mak
malmbanan MB

maskinavdelningen mo
maskinbiträde mb
maskinchef på tågförja mc
maskiningenjör miö
maskiningenjör på distriktskansli .. kmiö
maskiningenjörsexpedition miöx
maskinsektion ms

maskinsektionsföreståndare msf

maskinskötare på tågfärjo msk
maskintekniska byrån mbr
maskinvakt msv

matros mrs

mellanplats m^)
mellanstation mst

militär mt

militärassistent mta

militärbiljett mtbilj
militörfraktsedel mtfs

militärmötesplats mtmp
militärområde milo

militärtidtabell mftdt

militärtransport mttp
militärtåg mtt
mjölkvagn mjölkv
mobilisering mob
mobiliseringsförråd mobfd
moped mpd
motordressin motdr

motorlok motl

motorman på tågfärja motm
motorvagn motv

motorvagnsförare motvf
mottagare mott

måndag månd, M
mötesplats mp

N

natt n''), nt
normalplan npl
normalspår nsp

obekvämhetstillägg obtig
obevakad obev

och bortom ob

officer off

oförtullad otull

oljeinspektör otns
om detta (tåg) går o dg

1] Endasf i tidtobellssammonhang och dylikt.
Endast vid beställning av sovplatser och dylikt.
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omexpediera omexp
omgående omg
omkopplingsstotion okplst
omlasta, omlastning ol
omlastningsarbetare ola
omlasfningsmagasin olm
omlastningsstation oist
omlastningsvagn olv
onsdag onsd, O
order or

ordergivningsstation orst
ordningsnummer ordnr

P

paket pkt
paketbud pktb
paketgods pktg
passera, passering pass
personal ps
personalakt psakt
personalassistent psa
personalkonsulent psk
personalledare psl
personbangård pbg
personligt lönetillägg pitig
persontransportledare ptpled
persontåg pf
persontågsresgods ptrg
persontågstaxerat pttax
personvagn psv

personvagnsorder psvo
plan för säkerhetstjänsten säpl
platsbegäran pb
platsbiljett plb
plotsvokt plv
plombera, plombering plomb
pollettera, pollettering poll
position pos
postkupé pkp
postvagn postv
presenning pg
pressombud pro

pressombudsman promb
presstjänsten, kanslibyrån press
prisskillnad prsk
provkörningslok provlok
provtåg provt
på egen begäran peb
påskjutningslok pålok
påstiga, påstigning p
påstlgningsmörke påm
på särskild order pso
påteckning påt

R

rangerbangård rbg
rapport, rapportera rp,

redaktör red
redogörare, redogörelse red
redovisa, redovisning rdv
redovisningsperiod rdvp
regleringsbesked rb
reklamationskontoret rk

reklamavdelningen, kommersiella
byrån reko

reklamförsäljning, SJ, kommersiella
byrån rekf

reklamplatsinspektör rekpli
rekvirera, rekvisition rekv
reparatör rpr
reparera, reparation rep
resebyrå rbr
resebyråföreståndare rbrf
resekonsulent rsk

Resereglemente för SJ Rrsj
reserv res

reservera, reservering rsv
reservvagn resv

resetjänst rtj
resgods rg
resgodsexpedition rgx
resgodsmagasin rgm
resgodsvagn rgv
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restanmälan ram

restaurangvagn rtv

reversal rvl

revidera, revision rev

revision, mindre mrev
revision, större srev

revisionskontoret rvk

revisor rvr

riksdagsledamot rdl
Riksförsökringsanstalten Rfa
riktning riktn
riktningslastning rl
riktningsorder ro
ritare rit

ritning ritn
rorgöngare rgg
räkning räkn
rälsbuss rbs

rälsbussförare rbsf

rälskontrollapparat rka
räls underkant ruk
räls överkant rök
rättsavdelningen ro
rätt tid rt
rökning förbjuden rf
rökning tillåten rt

sakgrupp sgr
saknat (gods) s
samlostningsvagn samlv
sektionsföreståndare sf

sektionsorder sor

sektionspromemoria spm
sektionsvagnfördelare svfd
semester sem

servering (tåg-) serv
sidotågväg sidtv
signal si

signalavdeinlngen sia

signalbild sib

signalförman sifm

signalingenjör siiö

signalingenjörsexpedition siiöx
signalmästare sim
signalplats sipl
signalreparatör sirpr
signalsektion sis
signalsektionsföreståndare sisf
signaltelefon sitfn

signalunderhåilsområde siuom
signatur sign
sittplatsfördelning sitt
SJ reklamförsäljning, kommersiella

byrån rekf
sjuksköterska sjsk
sjukvagn sjukv
skadeanmälan skam

skaderedogörelse srd
skriftlig godsvagnsuppgift sgu
skrivbiträde sb

skrivelse skr

skrymmande skry
skyddsvagn skv
sluten vagn sIv
smalspår smsp
smittrena, smittrening smlttr
snälltåg snt
snälltågsresgods sntrg
snälltågstaxerat snttax
sovplats spl
sovplatsfördelning sov
sovvagn sv

sovvagnskonduktör svknr
specialtryck spectr
spjälbotten spb
spridningsgods spridg
spridningsvagn spridv
spår sp
spårtekniker spt
spänningsförande spf
spänningslös splös
stallförman sifm
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Statens allmänna avlöningsregle
mente

statens järnvögar .... SJ

station

stationsföreståndare

stationsförman

stationsinspektor
stationsinspektorsexpedition .  stinsx

stationsmästare

stationsofficer

stationsrätt

stationsskrivare

stationssträcka .. ststr

stationsvagn
statistiska kontoret .... ssk

sträckvakt

studierektor

styckegods
styckegodsvagn ... stgv

styrelsen .... sty

stående vagnorder
städerska på tågfärjo .  tfjstäd
ställverk

största tillåtna axeltryck
största tillåtna hastighet
svaveldioxid, svavelsyrlighet . • •.  svdiox

Svensk författningssamling ... SFS

Sveriges enskilda järnvägar EJ

säkerhetstjänsten, plan för
sändning
särtryck
söndag sönd, S
sön- och helgdag Soh

tariff far

taxa, taxera tax

tekniker tek

tekniskt biträde tkb

teleavdelningen telo

teleförman telfm

telegrafingenjör teliö
telegrafingenjörsexpedition teliöx
telegram tel
telegramexpedition tlx
telegramsvar tis
telegramsvar utbedes tisu
telemästare telm

telereparatör telrpr
telesektion tels

telesektionsföreståndare telsf

teleunderhållsområde teluom

televerkets fjärrskrift telex
texterska text

tidning tldn
tidtabell tdt

tidtabell, grafisk grtdt
tidtabell, tjänste- tjtdt
tidtabellsbok tdtbok

tillfällig tillf
tillgång, tillgänglig tgl
till handlingarna th
tillkoppla, tillkoppling tkpl
tillkopplingsstotion tkplst
tillagg, tillägga tig
tilläggsbestämmelse tigb
tilläggsvagn tigv
tilläggsvagnonmälan tigvam
tillämpningsföreskrift tlf
tillöversrapport törp
timmerman på tågfärjo tfjt
tisdag tisd, TI
tjänstebiljett tjb
tjänstekupé tjk
tjänstekupé, böddbar tjkb
tjänsteman tjm
tjänstenummer tjnr
tjänsteställe tjst
tjänsteställenummer tjstnr
tjänstetidtabell tjtdt
tjänstetåg tjt
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tjänstgöring tjg
tjänstledighet tji
tomtåg tomt

torsdag torsd, To

trafikavdelningen ta

trafikbiträde tb

trafikbyrån tbr

trafikchef tc

trafikelev tev

trafikinspektör ti
.trafikinspektör på bilavdelning biti
trafikinspektör på distriktskap'll kti
trafikinspektörsexpedition te
trafikombud to

trafikplats tpl

trafikplatsföreståndare tplf
trafiksektion ts

trafiksektionsföreståndare tsf
traktamente tkt
transitera, transiterlng träns
transport, transportera tp
transportkonsulent tpk
transportmedgivande tpm
transportnummer tpnr
.transportorder tpor
transportplan tppi
tredje maskinist tmst
tredje styrman tsty
tryckeriförman tkfm
trädgårdsdirektör trd
trädgårdsmästare trm
träpresenning tpg
tåg t
tåg, blandat- bit
tåg, direktgods- dgt
tåg, direktgods- för malmvagnar . mdgt
tåg, express- xt
tåg, extra- et
tåg, fjörrgods- fjgt
tåg, gods- gt
tåg, godsexpress- . gxt
tåg, ilgods- igt
tåg, krut- krt
tåg, lokalgods- Jgt

tåg, militär- mtt

tåg, person- pt
tåg, prov- provt
tåg, snäll- snt

tåg, tjänste- tjt
tåg, tom- tomt

tåganmälan tam

tåganmälningsstation tamst
tåganmälningssträcka tamstr
tåganmälningstelefon tamtfn
tågattiralj tatt
tågbefälhavare tbfh
tågexpedition tågx
tågexpeditör txp
tågfyllnad tfl
tågfärja tfj
tågfärjebefälhavare tfjbfh
tågfärjesektion tfjs
tågfärjesektionsföreståndare tfjsf
tågklarerare tkl
tågkontrollör tkr
tågledare ti
tågmästare tm
tågpersonal tps
tågrapport tågrp
(tåg)servering serv
tågspår tsp
tågstäderska tstäd
tågsätt tsä
tågvakt tv

U

underhållsområde uom
underhållsområdesföreståndare ... uomf
underinspektör utns
underofficer uoff
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underplats u^)
underrätta, underrättelse unr
underrättelsestation unrst

underrättelsesträcka unrstr

undersöka, undersökning usk
uppbördsman upm
uppehåll uph
upplysningsbyrå uplbr
utdrag udr
utländsk vagn ulv
utom u^)
utrikesanmälan uam

vagn ^
vagn av befordringsklass A A—v
vagn av befordringsklass B B—v
vagn av befordringsklass C C—v
vagn för levande djur djurv
vagn med fosgen fosgenv
vagn med färskt kött eller fläsk .. köttv
vagn med klor klorv
vagn med lik Ilkv
vagn med svaveldioxid eller sva-

velsyrlighet svdioxv
vagn under kyla kylv
vagn under värme w
vagnanmälan vam
vagnavkoppling vakpl
vagnbesked vbd
vagnbeställning vbest
vagnbjörn vbj
vagnexpedition vx
vagnförman vfm
vagnmästare vm
vagnorder vo

vagnorder, daglig dvo
vagnorder, stående svo
vagnskötare vsk
vagnslast vit
vagnslastsgods vitg
vagnsllttera vlitt
vagnsnummer vnr

vagnstäderska vstäd
vagnsätt vsä
vagnsättsvagn vsöv
vagntillkoppling vtkpl
vagnuppgift vu
vagnupptagare vupt
vagnuttagning vut
vardag vard, V
veckoorder vko

verifikation verif
verkmästare vkm

verkstad vst

verkstadsarbetare vstarb

verkstadsbyrån vbr
verkstadsdirektör vd

verkstadsföreståndare vstf

verkstadsförman vstfm

verkstadsingenjör viö
verkställighetsorder vso
vidaresända vds

vikariat, vikarie, vikariera vik
vikariatsersättning vikers
vikariatslön vikl

vägbuss vbs
vägbussförare vbsf
vägfordon vgf
vägning vögn
vägvakt väv
växel, växla, växling vxl

1) Endast vid beställning av sovplatser och dylikt.
2) Endast i tidtobellssammanhang och dylikt.
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Yrkesinspektionen för landtrafiken .. Vi!

A

ångfinka åfk
återgångsvagn ågv

Ä

ändrat förfogande Qff
ändringstryck Qtr

ö

öppen vagn öv

överbanmöstare öbm
överbanmöstarexpedition öbmx
överdirektör öd
överföring öf

. öfv

stat

öiö

öib

överföringsvagn
övergångsstat
överingen[ör
överinspektören för bantjönsten ..
överinspektören för maskintjänsten . öim
överinspektören för säkerhetstjänsten öis
överinspektören för trofiktjänsten ... öit
överkontrollör ökr
överlämna övl

överordnad statlon öst
överplats ö')
överskjutande lastprofilen ölpr
övertaligt (gods) ö
överteckna öt

1) Endast vid beställning ov sovplatser och dylikt.
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B. Förkorfningarna i bokstavsordning

A bb banbiträde

bbk biljett- och blankettkontoret

a avstiga, ovstlgning bbr bantekniska byrån

aa angeläget arbete bdisp bandisposition

abi anses böra ifrågakomma beh behov

ad avdelningsdirektör best beställa, beställning

ak aktuarie bet frakt betald

akpl avkoppla, avkoppling bev bevaka

akplf avkopplingsförbud bfh befälhavare

alt alternativ bfm banförman

am amanuens bfs biljettförsäljare
amst andre maskinist bfv byffévagn
amta andre militärassistent bg bangård
onv använda, användning bgm bangårdsmästare
arb arbetare bh bokhållare

arbe arbetschef bhl behållare

arb! arbetsledare bilj biljett
Arr Allmänt resereglemente biö baningenjör
arv arvode biöx baningenjörsexpedition
asp aspirant bk barnkupé
asty andre styrman blbr biltrafikbyrån
att bet frakt att betala blbra bilbyråassistent
A—v vagn av befordringsklass A bif bilförare

avbest avbeställa, avbestälining bifm bilförman

avi avlöning blkm bilkilometer

avi! avlöningslista bli billinje
avs avsända, avsändare bllf billinjeföreståndare
ax axlar bip blockpost
axfd annexförråd bit blandat tåg

biti trafikinspektör på bilavdelning
blvst bilverkstad

bm banmästare

bma banmästaravdelning

B bmaf banmästaravdelningsförestån-
dare

bo banavdelningen bmx banmästarexpedition

barb banarbetare bps banpersonal
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br broms D

bra byråassistent
brc byråchef d distrikt, dag
brd byrådirektör da debetonmärkning
brgr bromsgrupp dbr drifttjänstbyrån
brins bromsinstruktör dc distriktschef

brio byråingenjör dek dekoratör
brs byråsekreterare delg delgiva, delgivning
brtol bromstal dgl dagligen
brton bromston dgt direktgodståg
bs bansektion disp disponera, disponibel, disposi
bsf bonsektionsföreståndare tion

bst brist djurv vagn för levande djur
bstr banströcko dk distriktskassa
btdt beredskapstidtobell dkl distriktskansli

btfn bantelefon dm distriktsmeddeiande

busst busstation dor distriktsorder

busstf busstationsföreståndare dpl driftplats
B—v vagn av befordringsklass B dre driftcentral

bx biljettexpedition driö driftsingenjör
bxf biljettexpeditionsföreståndore drs driftsektion

bycf byggnadscentralförrådet drx driftsektionsexpedition
båm båtsman ds distriktssekreterare
bärv bärvagn dsp dubbelspår

dspdr dubbelspårsdrift
dups distriktschef direkt underställd

personal
dv driftvörn

dvc driftvärnschef

dvo daglig vagnorder
dvst driftverkstad

C dx distriktsexpedition

c chef

cfn centrala företagsnämnden E
cirk cirkulär

ck cykel e efter

ckv cykelvagn ea ersättningsanspråk
cm centralmagasinet eam efteranmälan

C—v vagn av befordringsklass C ebr elektroteknlska byrån
ef enligt förordnande
efd elektrobyggnadsförrådet
eff effekt

effvå effektvårdare

efk efterkrav
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eiox

EJ

ekbr

ekd

ela

elab

elby
eldf

elfk

emb

enbem

end

ens

ers

es

esf

esp

espdr
esf

et

expl

F

f

fak

fom

fbb

fbgm
fbr

fbrs

fd

fdo

fdarb

fdeksn

fdf

fdfm

fdint

fdkr

elektroingenjör
elektroingenjörsexpedition
Sveriges enskilda järnvägar
ekonomibyrån
ekonomidirektör

elektroavdelningen
elektrotekniska laboratoriet

elektrobyggnaderna
eidfarlig
elektrofinka

emballage
enbemannat

endast

•ensamt

ersättning
elektrosektion

elektrosektionsföreståndore

enkelspår
enkelspårsdrift
expedieringsstation
extratåg
explosiv

fredag, fridag
förare, före, föreståndare
förste aktuarie

förutanmäian

förste banbiträde

förste bangårdsmästare
förrådsbyrån
förste byråsekreterare
förråd

förrådsavdelningen

förrådsarbetare

förste dekorationssnickare

förrådsföreståndare

förrådsförman

förrådsintendent

förrådskontrollör

fdm förrådsmästare

fdomr förrödsområde

fdrlö förste driftsingenjör

fdv förrådsvakt

ff färsk fisk

fg fraktgods
fgfs fraktgodsfraktsedel
fgl fraktgodslista

fgm fraktgodsmagasin

fgx fraktgodsexpedition
filfd filialförråd

fiskv fiskvagn
fjb fjärrbiockering

fjgt fjärrgodståg

fjskr fjärrskrift

fk faktor

fkns förste kansliskrivare

fknt förste kontorist

fmb förste maskinbiträde

fmotm förste motorman på tågfärja
fmst förste maskinist

fmta förste militärassistent
fo försvarsområde

foflm förordsfullmäktige
fosgenv vagn med fosgen
fp förpassning
fpr felräkningspengar
frd förrådsdirektör

fred fredag
frn frankoturnota

frp förlustrapport
frpr förste reparatör
fs fraktsedel

fsa försvarsavdelning
fsbr försvarsbyrån
fst förstärka, förstärkning
fstg fraktstyckegods
fsts förste stationsskrivare
fstv förstärkningsvagn
fsty förste styrman
ftb förste trafikbiträde

ftrm förste trädgårdsmästare
fv färskvaror
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fvkm

fvm

ftcv

förf

Sfr 171

gbg
gd
gdh
gdx

gl
gm

gps
grp

grtdt

gt
gtpled

gv

gvå
gx

gxf
gxt
göv

H

ham

hemsf

hf

hfd

hhb

hks

hksr

hip
hp
hpr
hsi

hsp

förste verkmästare

förste vognmöstare
förste expeditionsvokt
författning

godsbangård
generaldirektör
grundhastighet
generaldirektörsexpeditionen
godslista
godsmagasin
generalpoststyrelsen
grusgrop, grustag

grafisk tidtabell
godståg
godstransportledare
godsvagn
godsvårdare
godsexpedition
godsexpeditionsföreståndare
godsexpresståg
godsövervakare

huvudanmälan

hemstation
helgfri
huvudförråd

hushållsbiljett
huvudkassa

huvudkassör
håll- och lastplats
hållplats
hållplats för rälsbuss
huvudsignal
huvudspår

hst huvudstation

htv huvudtågväg
hvst huvudverkstad

I
w

ig ilgods
igfs ilgodsfraktsedel
igl ilgodslista
igm ilgodsmagasin
igt ilgodståg
igv ilgodsvagn
igx ilgodsexpedition
imab i mån av behov

inf införa

insf instruktionsförare

insp inspektera, inspektion
inspv inspektionsvagn
inv inventera, inventering
ism icke smittsam (sjukdom)
isolv isoleringsvagn
istg ilstyckegods
iö ingenjör

J

järnväg
jdv järnvägarnas driftvärn
jflm järnvägsfullmäktig
jsk järnvägsskolan
jsty järnvägsstyrelsen
jvm järnvägsmuseet
jägm jägmästare

K

ka kreditanmärkning
kb kontorsbiträde

kbiö baningenjör på distriktskansli
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kbr kanslibyrån Ibl lastbil

kd fraktkredit Iblf lastbilsförare

kev kontorselev led ledning
Kf kompensationsledighet ledfm ledningsförman
kfv kafévagn ledm ledningsmästare
Kisty Kung] Järnvägsstyrelsen ledps ledningspersonal
kk kontroiikontoret ledrpr ledningsreparatör
kkr kontrollör leduom ledningsunderhållsområde
klab kemiska laboratoriet ledv ledningsvakt
kli kolli levbl levande blommor

klorv vagn med klor If lagerföreståndare
kmbr kommersiella byrån Igd lönegrad
kmiö maskiningenjör på distriktskansli igt lokalgodståg
kmk kammarkontoret likv likvagn
kmt kilometertavla lin linie
knb kanslibiträde linbi linjeblockering
knr konduktör lintfn linjetelefon
knrps konduktörspersonal Ik lastkarl

kns kansliskrivare Iks löneklass

knt kontorist !m lantmätare

kol kolumn Imot lokomotor

kp kopist Imotf lokomotorförare

kpg kalkpresenning lokb lokbiträde

kp! koppla, koppling lokf lokförare

krt kruttåg lokl lokledare

ks kontorsskrivare lokm lokmästare

ksk kassakontrollant lokps lokpersonal

ksr kassör lokst lokstation

ksv kursvagn lokstf lokstationsföreståndare

kti trafikinspektör på distriktskansli Ip lastplats

ktled kontoktledning Ipl lastpall

ktleds kontaktledningssektion Isk luftskydd

kv kontorsvakt Iskl luftskyddsledare

kvt kvittera, kvitto Itbh lasttillbehör

kylv vagn under kyla Itig lönetillägg

köHv vagn med färskt kött eller flösk Iv lättvikt

ivfd lokalvagnfördelare
Ix lyxtelegram
lättf lättfördärvligt (ilgods)

I

lord lördag

b

L lördag
labb laboratoriebiträde
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M N

M måndag n natt

m mellanplots npi normalplan
ma maskinavdelningen nsp normalspår
mak makulera, makulering nt natt

MB malmbanan

mb maskinbiträde

mbr maskintekniska byrån
mc maskinchef på tågfärja O

mdgt direktgodståg för malmvagnar
milo militärområde O onsdag
miö maskiningenjör ob och bortom

miöx maskiningenjörsexpedition obev obevakad

mjölkv mjölkvagn obtig obekvämhetstillägg
mk magasinskarl 0 d g om detta (tåg) går
mob mobilisering off officer

mobfd mobiliseringsförråd oins oljeinspektör
motdr motordressin okplst omkopplingsstation
moti motorlok ol omiosta, omlastning
motm motorman på tågfärja ola omlastningsarbetare
mott mottagare olm omlastningsmagasin
moW motorvagn olst omlastningsstation
motvf motorvagnsförare olv omlastningsvagn
mp mötesplats omexp omexpediera
mpd moped omg omgående
mrev mindre revision onsd onsdag
mrs matros or order

ms maskinsektion ordnr ordningsnummer
msf moskinsektionsföreståndare orst ordergivningsstotion
msk maskinskötare på tågfärja otull oförtullad

mst mellanstation

msv maskinvakt

mt militär

mta militärassistent

mtbilj militärbiljett P

mtfs militärfraktsedel

mtmp militärmötesplats P påstiga, påstigning

mtt militärtåg pass passera, passering

mttdt militärtidtabell pb platsbegäran
mttp militärtransport pbg personbangård
månd måndag peb på egen begäran

pg presenning
pkp postkupé
pkt paket
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pktb paketbud
pktg paketgods
plb platsbiljett
plomb plombera, plombering
pitig personligt lönetillägg
plv platsvakt
poll pollettera, polletterlng
pos position
postv postvagn
press presstjänsten, kanslibyråi
pro pressombud
promb pressombudsman
provlok provkörningslok
provt provtåg
prsk prisskillnad
ps personal
psa personalassistent

psakt personalakt
psk personalkonsulent
psl personalledare
pso på särskild order
psv personvagn

psvo personvagnsorder

pt persontåg
ptpled persontransportledare

ptrg personfågsresgods
pttax persontågstaxerat
pålok påskjutningslok
påm påstigningsmärke
påt påteckning

ra rättsavdelningen
ram restanmälan

rb regleringsbesked
rbg rangerbangård
rbr resebyrå
rbrf resebyråföreståndare
rbs rälsbuss

rbsf rälsbussförare

rdl riksdagsledamot

rdv redovisa, redovisning

rdvp redovisningsperiod
red redaktör, redogörare, redo

görelse

reka reklamavdelningen, kommersiel

la byrån
rekf SJ reklamförsäijnlng, kommersi

ella byrån

rekpll reklamplatsinspektör
rekv rekvirera, rekvisition

rep reparera, reparation

res reserv

resta biljettrestitutionsavdelningen,
kommersiella byrån

resY reservvagn

rev revidera, revision

rf rökning förbjuden

Rfa Riksförsäkringsanstolten
rg resgods
rgg rorgängare
rgm resgodsmagasin
rgv resgodsvagn
rgx resgodsexpedition
riktn riktning
rit ritare

ritn ritning
rk reklamationskontoret

rko rölskontrollapparat
rl riktningslastning
rm ej rökning utan medgivande ov

alla i kupén
ro riktningsorder
rp rapport, rapportera
rpr reparatör
Rrsj Resereglemente för SJ
rsk resekonsulent
rsv reservera, reservering
rt rött tid, rökning tillåten
rtj resetjänst
rtv restauragnvagn

ruk räls underkant

rvk revisionskontoret
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rvl reversal skv skyddsvagn
rvr revisor sIfm stallförman
räkn rökning sIv sluten vagn
rök räls överkant

smittr smittrena, smittrenlng

smsp smalspår

snt snälltåg

sntrg snölltågsresgods

snttax snölltågstaxerot
S Soh sön- octi helgdag

sor sektionsorder

s söndag sov sovplatsfördelning
s saknat (gods) sp spår
Soar Statens allmänna avlöningsreg spb spjällbotten

lemente spectr specialtryck
samlv samlastningsvagn spf spänningsförande
sb skrivbiträde spl sovplats
sem semester splös spänningslös
serv (tåg) servering spm sektionspromemoria
sf sektionsföreståndare spridg spridningsgods
SFS Svensk författningssamling spridv spridningsvagn
sgr sakgrupp spt spårtekniker
sgu skriftlig godsvagnsuppgift srd skaderedogörelse
si signal srek studierektor
sia signalavdelningen srev större revision

sib signalbild ssk statistiska kontoret

sidtv sidotågväg st station

sifm signalförman stax största tillåtna axeltryck
sign signatur stf stationsföreståndare

siiö signalingenjör stfm stationsförman

siiöx signalingeniörsexpedition stg styckegods
sim signalmästare stgv styckegodsvagn
sipl signalplats sth största tillåtna hastighet
sirpr signalreparatör stins stationsinspektor
sis signalsektion stinsx stationsinspektorsexpedition
sisf signalsektionsföreståndare stiv ställverk

sitfn signaltelefon stm stationsmästare

sitt sittplatsfördelning stoff stationsofficer

siuom signalunderhållsområde str särtryck
SJ statens järnvägar strt sfotionsrätt

sjsk sjuksköterska strv sträckvakt

sjukv sjukvagn sts stationsskrivare

skam skadeanmälan ststr stationsströcka

skr skrivelse stv stationsvagn
skry skrymmande sty styrelsen
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sv

svdiox

svdloxv

svfd

svknr

svo

sändn

säpl
sond

t

ta

tom

tomst

tamstr

tomtfn

tar

tott

tax

tb

tbfh

tbr

tc

tdt

tdtbok

te

te k

tel

tela

telex

telfm

tellö

teliöx

telm

telrpr

sovvagn

svaveldioxid, svavelsyrlighet
vagn med svaveldioxid eller
svavelsyrlighet

sektionsvagnfördelare
sovvagnskonduktör
stående vagnorder
sändning
plan för säkerhetstjänsten
söndag

tåg
trafikavdelningen
tåganmäian
tåganmälningsstation
tåganmölningssträcka
tåganmälningstelefon
tariff

tågattiralj
taxa, taxera

trafikbiträde

tågbefälhavare
trafikbyrån
trafikchef

tidtabell

tidtabellsbok

trafiklnspektörsexpedition
tekniker

telegram
teleavdelningen
televerkets fjärrskrift
teleförman

telegrafingenjör
telegrafingenjörsexpedition
telemästare

telereparatör

tels telesektion

telsf telesektionsföreståndare

teluom teleunderhållsområde

tev trafikelev

text texterska

tfj tågfärja

tfjbfh tågfärjebefälhavare

tfjl eldare på tågfärja
tfjs tågfärjesektlon
tfjsf tågförjesektionsföreståndare
tfjstäd städerska på tågfärja
tfjt timmerman på tågfärja
tfl tågfyllnad
tgl tillgång, tillgänglig
th till handlingarna
Ti tisdag
ti trafikinspektör
tidn tidning
tillf tillfällig
tisd tisdag
tjb tjänstebiljett
tjg tjänstgöring
tjk tjänstekupé
tjkb tjänstekupé, bäddbar
tji tjänstledighet
tjm tjänsteman
tjnr tjänstenummer
tjst tjänsteställe
tjstnr tjänsteställenummer
tjt tjänstetåg
tjtdt tjänstetidtabell
tkb tekniskt biträde

tkfm tryckeriförman
tkl tågklarerare
tkpl tillkoppla, tillkoppling
tkplst tillkopplingsstotion
tkr tågkontrollör
tkt traktamente

ti tågledare
tlf tillämpningsföreskrift
tig tillägg, tillägga
tlgb tilläggsbestämmelse
tigv tilläggsvagn
tigvam tllläggsvagnanmälan
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tis telegramsvar udr utdrag
tisu telegramsvar utbedes uins underinspektör
fix telegramexpedition ulv utländsk vagn
fm tågmästare unr underrätta, underrättelse
tmst tredje maskinist unrst underrättelsestation

To torsdag unrstr underrättelsesträcka

to trafikombud uoff underofficer

tomt tomtåg uom underhållsområde

torsd torsdag uomf underhållsområdesföreståndare

tp transport, transportera uph uppehåll

tpg träpresenning uplbr upplysningsbyrå
tpk transportkonsulent upm uppbördsman
tpl trafikplats usk undersöka, undersökning
tplf trafikplatsföreståndare
tpm transportmedgivande
tpnr transportnummer

tpor transportorder V

tppi transportplan
vardagtps tågpersonal V

trons transitera, transitering v vagn

trd trädgårdsdirektör vakpl vagnavkoppling

trm trädgårdsmästare vam vagnanmälan .

ts trafiksektion vard vardag

tsf trafiksektionsförestöndare vbd vagnbesked

tsp tågspår vbest vagnbeställning

tsty tredje styrman vbj vagnbjörn

tstäd tågstäderska vbr verkstadsbyrån

tsä tågsätt vbs vägbuss

tv tågvakt vbsf vägbussförare

txp tågexpeditör vd verkstadsdirektör

tågrp tågrapport vds vidaresända

tågx tågexpedition verif verifikation

torp tillöversrapport vfm vagnförman
vgf vägfordon
vik vikariat, vikarie, vikariera
vikers vikariatsersättning
vikl vikariatslön

viö verkstadsingenjör
vkm verkmästare

vko veckoorder

vlitt vagnslittera
U vit vagnslast

vitg vagnslastgods
u underplats, utom vm vagnmästare

uam utrikesanmälan vnr vagnsnummer
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vo

vsk

vso

vsl-

vstarb

vstf

vstfm

vstäd

vsä

vsäv

vtkpl
vu

vupt

vut

w

vx

vxl

vögn

väv

X

xf

xg

xst

xt

XV

Y

Yil

vagnorder
vagnskötare
verkstälUghetsorder
verkstad

verkstadsarbetare

verkstadsföreståndare

verkstadsförman

vagnstäderska
vagnsätt
vagnsättsvagn

vagntillkoppling
vagnuppgift
vagnupptagare

vagnuttagning
vagn under värme
vagnexpedition
växel, växla, växling
vägning
vägvakt

expedition
expeditionsföreståndare
expressgods
expeditionsställe
expresståg
expeditlonsvakt

Yrkesinspektionen för landtra
fiken

A

öfk

ågv

»

äff

ätr

ö

ö

öbm

öbmx

öd

öf

öfv

öib

öim

öis

öit

öiö

ökr

ölpr
öst

östat

öt

öv

öv I

ångfinka
återgångsvagn

ändrat förfogande
ändringstryck

överplats, övertaligt (gods)

överbanmästare

överbanmästorexpedition

överdirektör

överföring

överföringsvagn

överinspektören för bantjänsten

överinspektören för maskin-

tjänsten

överinspektören for säkerhets

tjänsten
överinspektören för trafik

tjänsten
överingenjör
överkontrollör

överskjutande lastprofilen
överordnad statlon

övergångsstat
överteckna

öppen vagn
överlämna




