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STOCKHOLMS ADRESSKALENDER
FÖR 1921.

Hufvudupplagan, i klotband, pris Kr. 22:50.
Innehäller: Annonsafdelning, Namnregist'er för Stockholm och dess förstads.
samhällen, Riksdagen, Yrkesregister, Teaterplaner, Personalregister (Nyfikenhets-
register), Kalenderafdelning, Egendomsregister, Kvartersregister, Husägareregister

och Karta öfver Stockholm.

Lilla upplagan, i klotband, pris Kr. 15-.
Innehäller: Annonsafdelning, NamnregIster för Stockholm och dess förstads-

samhällen; Riksdagen, Yrkesregister, Teaterplaner och Karta örver Stockholm.

P M angående uppgift~rs lämnande tillA ress-
• • kalenderns nästa årgång! .

1) Uppgift bör vara tydlig, daterad och undertecknad. Blanketter till uppgifter
erhållas å Adresskalenderns byrå, Klara Vattugränd 1, 2 tro

2) Uppgift till Adressafdelningen bör insändas före den 10 Oktober under adress:
!.dresskalendern, Stockholm, O.

3) De skriftliga förfrågningar, som af Red. utsändas omkring den 20 Sept., torde
besvaras snarast möjligt och senast den 10 Oktober, före hvilken dagäfven ny·
in:O.yttadeoch nyetablerade :O.rmortorde 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 Januari 1921. Redaktionen.

!.dresser och firmor införas i Adresskalendern utan afgift, då uppgiften icke
öfverstiger , två rader (c:a 60 bokstäfver); för öfverskjutande rader erlägges 2 kronor
pr rad.

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

För fe~stil och extra anordningar gälla särskilda pris enligt meddelande å till-
s ända blanketter eller enskilda aftal.

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

.
Meddelanden rörande Adresskalendern mottagas å Kalenderns byrå, Klara

Vattugränd 1, 2 tr., kl. 9-5.
Telefoner: Riks. 0388, "'lIm. 8718 och 0102.

-----\
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~ ~
~j Sverige och N orge f~.. ~
~j samt utlandet. :;
~ ~~ -.~.~.- ~
"1 l"

~: ~
"1 o l"~ ERIK LUNDINS JURIDISKA BYRA ~~ ~

~ (Ombud for Stockholms, Göteborgs, Malmö, Norrköpings och Helsingborgs ~

~j. m. fl. Köpmannaföreningar) i~
~ ~~ ~
~l STOCKHOLM, C., ~
~ ~
~ ~
"1 2 Drottninggatan 2 l~
~ ~~ ~
~ ~~ ~
,j Inkasseringar, rättegångar, konkursbevakningar *"
~ ~~ ~
"j samt öfriga juridiska uppdrag. Leveranstvister. il'
7i -------- r~
~ *"~. Sterbhus- och konkursutredningar. il'
~ ~
~ ~
~j Aktiebolagsärenden. k
~ ~
~ ~
~ Bevakning af mål i öfverrätterna. k
~ ~
~ ~';1 fl\::

~, O b s.T Moderata arvoden. - Snabb expedition. *"
~ ~~ ~
"j TELEFONER: l!.~ ~~ ~
~ Riks 2237. Allm. 876, 24190. I~
~ ~~ ~
~ ~~ ~
~ ~~ ~;i·;;"';;:··~.~"~.''';;:''''~1'·~.•.~··;;:.~"K.''';;:.''';;;'''··;;:.~'';;:'''''i'l''·öi4~··;;:.'i··;;:.'· ,;;.,,,;;:.;.,.,,, 1" ~•.,. 'iii'" ;ii~··"i~";;i"""
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FÖRETAL.
Stockholms Adresskalender för 1921 vittnar, i stort sedt, icke om några

stora förändringar inom bostadsförhållandena och affärslifvet : bostads-
}\risten och hyreslagen ha nämligen fortfarande hindrat flyttningar och

<, inflyttning i större skala. Vidare hade depressionen inom handel och industri
ännu på senhösten, då uppgifterna för Adresskalendern insamlades och
bearbetades, icke hunnit göra sina verkningar gällande. Utvecklingen kan
därför sägas ha under år 1920 fortgått ungefär som föregående år. Verkliga /
adressförändringarna ha varit 2,660 mot 2,610. Antalet mindre ändringar,
såsom firmabeteckningar, titlar, telefonnummer m. m., har ökats från
9,074 till 10,950, alltså med nära 1,900: en mindre del af dem ha,
liksom ofta förut, berott på omnumrering af några gator, särskildt Kungs-
holmsgatan. Antalet nytillkomna adresser är 4,116 mot 4,234. I sin
helhet har Nainnregistret ökats med 32 sidor och Yrkesregistret, som
mera direkt afspeglar affärslifvets rörlighet, med 42 spalter.

Betydande ändringar hafva orsakats i kalenderafdelningens första under-
afdelningar af dels departementalreformen, dels stadsstyrelsens omorga-
nisation. Tillkomsten af nya departement oeh xlen i samband därmed
verkställda omgrupperingen af de centrala ämbetsverken har framtvungit
motsvarande ändringar af plats och nummer i kalendern, och icke färre
ha de omflyttningar och tillägg varit, som gälla Stockholms kommunala
inrättningar.

Rörande villasamhällena bör liksom förut - till ledning och lättnad
vid uppletandet af deras invånares adresser - här påpekas, 'att många,
som fortfarande ha sin verksamhet i Stockholm, på egen önskan ej upp-
tagits i Namnregistret för Stockholm, och att namn, om hvilka ett dylikt
förhållande kan anses sannolikt, böra först sökas i adressförteckningen
för Stockholms förstadssamhällen (Villastadsregistret).

Kalendern har i år kunnat utkomma några veckor tidigare än i fjol
eller vid februari månads ingång. Men därigenom, att under januari
förut ingångna uppgifter om alla sådana korporationer, styrelser och för-
eningar. där nyval företagas vid årets början, kunnat utfyllas eller för-
nyas, har den tidigare, för kalenderns användning obekväma utgifningen
af ett supplement redan i februari kunnat förebyggas. Äfven riksdags-
männens adresser ha i år, liksom i fjol, hunnit införas vid slutet af
Namnregistret.

För det, tillmötesgående, som Adresskalendern fortfarande rönt från
myndigheter, tjänstemän och enskilda, och som är en oumbärlig förut-
sättning för dess tillförlitlighet, uttalar dess utgifvare härmed sitt vörd-
samma tack.

Stockholm den 26 januari 1921.

AKTIEBOLAGET CENTRALTRYCKERIET
I STOCKHOLM. .
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HUFVUDUPPLAGAN FÖR 1921

Annonsregister i3
Huturegister (före kartan) 103
Sammandrag af Yrkesregistrets

rubriker.......................... .... U91
Fromma stiftelser, stipendiefonder,

pensions- och sjukkassor m. m. [4865]

Tabell öfver församlingar, rotar
och kvarter [5002)

Kvartersregister [8210]
Husägareregister [8221]
Innehållsregister " [8241]

RE GISTER:

__ Rättelser och tillägg, se sid. 98.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. '

Hl.

(Hufvudupplagan.)
I. ANNONSAFDELNING; jämte Annonsregister ..................•............

II. AURESSAFDELNING: \
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) Riksdagen .
6) Stockholms förstadssamhällens adressförteckning .
7) Yrkesregister med sammandrag öfver dess rubriker .. , .
Teatrarnes biljettpriser och planer .
Personalregister (Nyfikenhetsregister) ; .
KALENDERAFDELNING:
A) Stockholm som hufvudstad 1501-1646
B) ~tockholm som kommun (med Innehällsöfversikt) 1651-2137
e) Ofriga allmänna inrättningar (med d:o) 2201-3562
Dl Föreningar och sällskap (med d.o) 3571-4475
E) Teatrar .. , .......•................................................................ 4501-4518
F) Tidningar, tidskrifter och pressbyråer ...............................•.... 4530-4596
G) Fromma stiftelsers, pensionskassors, sjukkassors och därmed jäm-

förliga inrättningars fonder (med Innehållsöfversikt) 4601-4865
H) Taxor och ordningsföreskrifter 4878-4910
l) Järnvägs-, posto, telegraf- och telefon underrättelser 4915-4995
EGENDOMSAFDELNING: .
A) Egendomsregister 5001-8206
B) Kvartersregister 8210-8214
C) Hus~gareregister 8221-8240

V. lNNEHAI,LSREGISTER 8241-8271

17-76,

99-100
103-112
före 113
115-1111

1113-1122
lB45-1418
1491-1693
l!i25-1840

[1]-[225]

IV.




