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2 STOCKHOLMS ADRESSKALENDER
FÖR 1911.

Hufvudupplagan, i klotband, pris Kr. 10.-,
Ln n e n å l l e r . Annonsafdelning, Namnregister för Stockholm, dess förstadssam-
hällen, Djursholm och Lidingö villastad, Yrkesregister, Teaterplaner, Personalre-
gister (Nyfikenhetsregister), Kalenderafdelning, Egendomsregister, Kvartersregister,

Husägareregister och Karta öfver Stockholm.

Lilla upplagan, i klotband, pris Kr, 5.25,
Innehäller: Annonsafdelning, Namnregister för Stockholm, dess förstadssam-

hällen, Djursholm. och Lidingö villastad, Yrkesregister, Teaterplaner och
Karta öfver Stockholm.

Supplement I, innehållande Adressförteckning öfver Riksdagens ledamö
jämte Rättelser och tillägg, utgifves före Januari månads utgång.

Supplement II, upptagande senare inkomna Rättelser och tillägg, särs
Aprilflyttningar, utkommer i medio af April. Skriftliga uppgifter om äna
adress eller öfrigt, som bör intagas i Supplement II, böra tillställas Redaktionen
före den 5 April under adress: Adresskalendern, Stockholm, C.

Båda dessa supplement tillhandahållas gratis hos herrar Bokhandlare.

P M angående uppgifters lämnande tillAdress-
• • kalenderns nästa årgång!

1) Uppgift bör vara tydlig, daterad och undertecknad. Blanketter till uppgifter
erhållas å Adresskalenders byrå, Klara V. Kyrkog. 11.

2) Uppgift till Adressafdelningen bör insändas före den 10 Oktober under adress:
Adresskalendern, Stockholm, C. Uppgifter kunna insändas ofrankerade med posten.

3) De skriftliga förfrågningar, som af Red. utsändas omkring den 20 Sept., torde
besvaras snarast möjligt och senast den 10 Oktober, före hvilken dag äfven ny-
inflyttade och nyetablerade firmor torde insända tydlig uppgift om adress, affärs-
bransch, telefon m. m., vederbörligen undertecknad och daterad.

4) Om uppgift bör alldeles utgå, torde detta benäget meddelas.
5) Ny uppgift bör lämnas för hvarje år, äfven om ingen förändring önskas.
Stockholm i December 1910.

Redaktionen.

Adresser och; firmor införas i Adresskalendern utan afgift, då uppgiften icke
öfverstiger två rader] (c:a 60 bokstäfver); för öfverskjutande rader erlägges 1 krona
pr rad. .

I Yrkesregistret införes firma eller person afgiftsfritt under endast en rubrik.
För hvarje öfverskjutande rubrik erlägges 1 krona.

Dessa afgifter uppbäras före kalenderns utgilning, men om sedan missledande
afvikelse frän insänd skriftlig uppgift påvisas, återfås den för denna uppgifts införande
erlagda afgiften.

Meddelanden rörande Adresskalendern mottagas ä Kalenderns byrå, Klara.
V. Kyrkog. 11: Febr.-Sept. kl. 9-3, Okt.-Jan. kl. 9-8. Telefoner: Riks. ö388,
Allm. 87 18 och 51 02. . . .
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VILLASTAD
f. m. 4.55

6.30
8.55

10.38
e. m. 1.00

3.25
4.20
5.15
7.15
8.15

10.1 O
11.30

fRÄN NORRVIKEN

f. m. 5.46
7.03
8.12
9.12

10.38
e. m. 12.06

2.12
4.27
5.53
6.42
7.27
8.56

10.22

:.: :.:

Härlig strandpromenad. Rymligt kallbadhus. Vägar med trätrottoarer. 200 tomter sålda och ISObebyggda pi 4 år. Välbelägna tomter fr. 15 öre pr kv.-fot.
Villor om 4-6 rum jämte kök, jungfruk., badrum och källarvåning, uppföras för 9-12,000 kronor. Bästa materialler och byggnads metoder. Byggnadslån

beviljas. . .
På angränsande Vibyområdet erhållas vackra skogs- och åkertomter från 900 kr. pr styck. .
Mindre landtgård om 3 tunnland efter 2 öre pr kv.-fot. Med boningshus och fullständiga uthus 7,500 kr.
Förmånliga betalningsvillkor. Billiga materialier finnas på platsen. Kommunalskatt kr. 2.40.



AFBILDNINGAR
AF EN DEL UNDER ÅR 1910 FULLBORDADE

NYBYGGNADER ISTOCKHOLM
F otografier af Holl'otografen A. Blomberg.

PRINS WILHELMS PALATS, Djurgården.

Arkitekt: F. Rol!erg.
Byggmästare: P,', TJaltl.

HOFFÖRVALTNINGENS HUS, Slottsbacken 2.

Arkitekt: E. Josephson.
Byg,e:lllästare: Holst (t· Strö-mberg.

ÖSTERMALMS ELEMENTARLÄROVERK, Kartavägen.

Arkitekt: il. Östberg.
Byggmästare: J.Yils8on & nYnäs);;,

POLISHUSET, Kungsholmen.
Arkitekt: Gust. Lindgren.



s.r GÖRANS KYRKA, Stadshagen, Kungsholmen,
Arkitekt: G. Arnhm.
By~glllil:;ture: Hagen Ö!verberg.

Privathus vid Baldarsgatan i Kv. Sånglärkan.

Xgare och byggmästare: Fr. Dahl.
Arkitekt: Folke Zettervall.

SOfiA fOLKSKOLA, Skånegatan,
Arkitekt: from'. Elmeus.
Byggmästare: C. Ljungqvist.

Odengatan 106 .
.-\gure: R. E. och C. A. PersloIv.
Arkitekter' IIagströrn & Ekman.
Bvggmästare : Lars Pettersson.

AD. fREDRIKS fÖRSAMLINGSHUS, Kammakareg.30.

Arkitekter: IIagström & Ekm.an.
Byggmästare: P. Petersson,



STOCKHOLMS STADS TUBERKULOSSJUKHUS vid Söderby.

Arkitekt: C/. Wickwan.
HygglllH~tarc: J. (J. FnJklund.

AD. FREDRIKS FOLKSKOLA, Dalagatan.

Arkitekt: G. A. Xil88on.
Byggmästare: Åhrnan &~lströll~.

HERZOGS BOKBINDERI. Regeringsgatan 121.

Arkitekter: JV'est!wlln & Bagger.
Byggmästare Axel Hotnutreu:

Strandvägen 7 A-7 C.

Ägare: 7 A, 13 Groesh, P. S. Boccuuler, 7 C Dir. noetröm» Arfo.
Arkitekter; I-Iagström ((; Ekman, V. Rodin,
Byggmästere : igaren och F1'. Sjösteen, Paul Östlihn.



Kungstensgatan 26.

Xgare och byggmästare: C. A. Johansson.
Arkitekter: Dorph &: Höög.

Smålandsgatan 2 och Nybrogatan 5 och 7.
Xgare och Byggm.: Inoentör J. A. Lauuleoren;
Arkitekter: Hagström & Etcmccn,

Karlbergsvägen 73.

Xgere : DirektiJr A. Andersson.
Arkitekt: C.IFri1l1~sJohansson.
Hyggmästare : .•.\-'-' A. Andersson.

Drottninggatan 92 och 94.

Ägare: Fasttqh.ete-Ar-B. Grönlandet södra.
Arkitekter: HagMrö,(li & P;kman.
Byge;mästare: C. v: Andren;



FÖRETAL.
Den viktigaste ändringen i föreliggande årgång är att den i fjor ut-

arbetade adressförteckningen för Stockholms förstadssamhällen blifvit be-
tydligt utvidgad och samarbetad i en enda bokstafsföljd. Sålunda ingå häri
äfven Djursholm och Lidingö villastad, ehuru på grund af särskildt aftal
äfven fristående förteckningar med mera detaljerade uppgifter meddelas för
dessa samhällen. Hela förteckningen har vuxit från 3,000 till öfver 5,000
namn och adresser. Likväl ha gränserna för hvad som' skulle hänföras
till Stockholms förstadsområde ej nämnvärdt utvidgats, utan omfatta om-
rådet mellan Norrviken och Enebyberg i norr samt Södertörns vi llastad
och Huddinge i söder, Hesselby och Solhem i väster samt Saltsjöbaden i
öster, Inom detta område ligga ock alla de på sid. 881 uppräknade förstads-
samhällena och därjämte åtskilliga enstaka gårdar eller villor, hvilkas ägare

återfinnas i registret.
I sin helhet upptager denna årgång omkring 7,300 smärre ändringar

(mot 6,300 i fjor). Adressförändringarna inom staden äro 5,550 (mot 5,200
i fjor), hvilket vittnar om ett ovanligt starkt ombyte af bostäder. Nytill-
komna adresser äro öfver 3,500. Å andra sidan ha i Namnregistret 2,900
namn uteslutits (mot 2,300 i fjor); det större antalet i år har nog föror-
sakats däraf, att ganska många tjänstemän tagit fast bostad i något villa-

samhälle och önskat bli upptagna endast där.
En obetydlig prisförhöjning, för Hufvudupplagan från 9: 50 till 10 kr.,

för Lilla upplagan från. 5 till 5: 25 kr., har i år måst vidtagas. Till moti-
vering af denna torde endast behöfva nämnas, att under de åtta år, som
förflutit efter senaste prishöjning, kalendern vuxit med .ej mindre än 426
sidor eller från 1149 till 1575; af denna öknin~ kornrna 270 sidor på Namn-
registret, 78 på Kalenderafdelningen och 78 på öfriga afdelningar tillsammans.

Med tack för allt tillmötesgående vid uppgifters insändning utbedja
sig utgifvarne fortfarande bevågenhet från myndigheters, tjänstemäns och

allmänhetens sida.
Stockholm i December 1910.

UTGIFVARNE.
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HUFVUDUPPLAGAN FÖR 1911
innehåller utom de såsom register uppställda hufvudafdelningarna .

Namnregister 115, Yrkesregister 979, Personalregister 1153,
följande till uppslags underlättande utarbetade

RE GISTER:
Annonsregister 81 Tabell öfver församlingar, rotar
Gaturegister (före kartan) 103 och kvarter [5002]
Sammandrag af Yrkesregistrets

rubriker........................... 979 Kvartersregister " [8210]
Fromma stiftelser, stipendiefonder, Husägareregister [8221]

pensions- och sjukkassor m. m. [4865] Innehållsregister [8241]

".... Rättelser och tillägg, se sid. 98.

INNEHÅLLSFÖ RTECKNIN G.

IV.

(Hufvudupplagan.)
ANNONSAFDELNING, jämte Annonsregister .
ADRESSAFDELNING:
l) Förteckning öfver gator m. m., som ändrat namn .
2) Förteckning å gator, gränder och torg m. m .
3) Karta öfver Stockholm .
4) Namnregister .
5) Stockholms förstadssamhällens adressförteckning .
6) Djursholms adressförteckning .
7) Lidingö villastads adressförteckning '"
8) Yrkesregister med sammandrag öfver dess rubriker .
Teatrarnes biljettpriser och planer .
Personalregister (Nyftkenhetsregister) .
KALENDERAFDELNING:
A) Stockholm som hufvudstad 1501-1646
B) Stockholm som kommun (med Innehållsöfversikt) 1651-2137'
O) Öfriga allmänna inrättningar (med d.o) 2201-3562
D) Föreningar och sällskap (med d;o) 3571-4475
E) Teatrar 4501-4516
F) Tidningar, tidskrifter och pressbyråer 4530-4566
G) Fromma stiftelsers, pensionskassors, sjukkassors och därmed jäm-

förliga inrättningars fonder (med Innehållsöfversikt) 4601-4865
H) Taxor och ordningsföreskrifter 4877-4910
I) Järnvägs-, posto, telegraf- och telefonunderrättelser 4915-4995
EGENDOMSAFDELNING:
A) Egendomsregister .
B) Kvartersregister .
O) Husägareregister ,..

V. INNEHÅI,LSREGISTER .

I.
II. 17-83

III.

99-100
103-112
före 113

115-822
881-936
947-956
963-968
979-1090

1137-1144
1153-1336

5001-8206
8210-8214
8221-8240
8241-8266




