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T April 1886 utgifves ett  gratis-supplement, hvar- 
till skriftliga uppgifter torde inlei~iiias f6re deii H April 
i bokhandeln Regeririgsgatan I l .  

Adresser och finnor införas, saxorii hittills, i Adress- 
kalendern utaii afgift, d& uppgiften icke öfverstiger 2:ne 
rader; för hvad som öfverskjuter 2:rie rader erlägges 
l lirona, ocli kali ~rtrymmet d& tagas i ailspriik för 4 
eller 5 rader. 

Stockholm, 
tryckt hos A. L. Normans Boktryckeri-Aktleholag, 

1886. 

Tryck?iingen af i l f n t~n  Kal~mder* började den 26 Jan. och sZ?ctade den  4 F e b ~ .  188fi. 



Adresskalendern innehaller: 

I I. Annensafdelning, jenite register öfver de i adresskalendern upp- 
tagna annonserna. 

I II. Adressafdelning: 
Sid. 

n) Adresser gator, grander och torg iii. ni ................... 1-16. 
b) Namnregister ............................................................ 17-276. 
c) Yrkesregister ......................................................... 277-294. 
d) Riksdagen, ledamöter af deiisainnia ........................... 205-303. 

III. Kalenderafdelning: 
n) Stater och kårer, j en~ te  koniinunala inrattningar, bank- 

inrättningar, assurans- och peiisionsinrattningar in. ni. 305-406. 
................................................... 6) Egendoinsförteckning 407--519. 

c )  Register öfver qvarteren jemte uppgift, i hvilken rote 
............................................. hvanje qvarter ar  belaget 520 524. 

d) Persoilalregister (Nyfiltenhetsregister) ........................ 825-649. 
e )  Fromma stiftelser, stipendiifonder, peiisionsanstalter, 

......... .jukkassor och dermed jemförliga inrättningar 650--682. 
f) Stocl~hol~iss skeppslista, hyrkusk-, åkare-, stadsbuds- 

och skorstensfejaretaxor, ordiiingsföreskrifter förstocli- 
holni, jernvags-, post- och telegrafunderrattelser ni. ni. 683-734. 

g) Stockholms Ian samt adressförteckniug å en del i 
................................................... länet boende personer 735-757. 

h) Innehållsregister ...................................................... 758-768. 



Erinran .  
De förändringar, hvilka egt rum uti Adressafdelniiipen i fiireliggande 

argång af Adresskalendern, äro : 
2,500 hafva utgått i följd af dödsfall, afflyttningar från hufvudsta- 

den o. s. v. 
3,000 flyttningar hafva egt ruin inom sjelfva hufvudstaden. 
4,430 nya uppgifter m. in. hafva tillkommit. 
Fijriiiidringarnas antal uppgår således till el: sunima af 9,950. 

Enligt föreskrift skola mantalsförteckningar lemnas till vederbörande 
den 2 Januari, men detta uraktlates understundom, och deraf förklaras att 
uppgifter, som efter dennn tid inlemnas, ej alltid kunna inflyta i adresskalen- 
dern, hvars utarbetande och tryckning ej kan uppskjutas för införande af 
för sent inlemnade uppgifter. 

Den brist, som genom försenadt eller uraktltitet inlemnande af upp. 
gifter alltid måste vidlåda en adresskalender, klandras naturligtvis af per- 
soner som mest begagna den, men en mång%rig erfarenhet har tyvärr visat, 
att bland dessa personer de klandrande just äro de soin försumma att in- 
lemna uppgifter i rättan tid. 

Enligt föreskrift skola i mantalsförteckningarna uppgifter lemnas om 
kontor och verkstäder, men detta uraktlgtes ofta, och deraf förklaras kalen- 
derns ofullständighet i detta afseende. Uppgifter böra 1.emnas tirligen, ajven 
om föränd~ingar icke intrara, ty ald~e uppg2fter maste ur kalendern ~iteslutas 
om de ej förnyas eller rattas. 

I egendomsforteckningen äro en mängd styckningar af tomter icke iakt- 
tagna, emedan rotemännen ej derom erhållit foreskrifna uppgifter af veder- 
börande. 

J u  mer befolkningen stiger och anspråken p% en adresskalender ökas, 
desto mer m%ste hvar och en inse, att ett dylikt arbete m h t e  hafva hela all- 
mänheten till medarbetare. P& samma gang som kalenderns storlek med sti- 
gande befolkning ökas och anspraken höjas, framträder nödvändigheten af 
begränsning; men detta oalrtadt måste volymen ökas och dermed äfven priset, 
enär köparnes antal ej *Axer proportionelt med befolkningen eller utgif- 
ningspriset. Ehuru kalendern i tir växt med 56 sidor, deraf adressafdel- 
ningen med 24 sidor, har dock utgifvaren ansettt sig kunna bestämma pri- 
set till samma som de senare %ren. n 

Stockholm i Februari 1886. 
LTtgifaare?~. 



Anmalanden och uppgifter till införande uti 1 
l 

R+,ockboJhms Adrrss~kaJ~ennJer 

torde benaget inlemnas i Bokliandeln, Regerii~gsgatan l l, 
innan dcn 15 Decen~her. Wvad nämda uppgifter och anma- ! 
landen vidko~nnler bör af resp. inlemnare iioggrant 

Observeras: i 

l) att en hvaï klos adresskalerideriis utgifvare skrift- 
ligen uppgifver sin bostad, emedan endast och allenast der- 

(genom misstag och missförstånd, både hvad tid, lokaler, bo- 

ninyslägenheter och adresser vidkominer, kunna förebyggas; 
2 )  att de i riamde sina anmalaiideii eller uppgifter tyd- 

ligt utsätta adressen a) p% den lokal, som de bebo, och b) på 
den eller de lokaler, der de hafva sina kontor eller e1,jest 
drifva sin röreke, idka siim yrkcn, kunna trbyas i och för upp- 
görande af qfarer ,  o. s. v.; 

3) att, nar de hafva j e r n  lokaler, i hvilka rörelse idkas 
eller yrke drifves, uppgifva ?n htmr sZdn?z för si.9, jemte 
adress & de gator, vid hvilka de äro belägna, afveiisom nuni- 
iner ii det eller de hus, hvaruti de befinnas; 



4) att personer, som äro boende härstädes, men man- 
talsskrifna & annan ort, och hvilka önska blifva införda i 
Adi-esskalendern, sjelfva böra uppgifva sina adresser. Lika- 
ledes måste de personer, hvilka iiro boende uti annan egen- 
dom an den, der deras mant,alsförteckningar lemnas, upp- 
gifva sin bostadsadress; eljest upptagas sådana personer i 
oriktig boningsort; 

5) t r t f  personer, soni uppgifva sig till införande i Adress- 
kaleriderri u i l ~ l e ~  aniian titel, iiii som antecknas å mantalsför- 
teckningen, s&da~lt torde tillkännagifva, hvarigeriorn iindvi- 
kes, att personen upptages under olika titlar, samt 

6) att, om i föregående års kalender något misstag i 
afseericle på personal- eller lokal-adresser möjligen egt rum, 
d&, efter sig företeende oi~iständigheter, rätta detsainnla och 
fytlli,yt i-ippgiii~a det satt, p& hvilkct man i det näst p&föl,jande 
arets Italender önskar blifva upptagen. 

At' förekomnien anledning anser utgifvaren sig nödsa- 
kad förklara, att uppgift å adresser p& persorler, som icke 
i~ppiliitt t~yndighetsåldern och e*j inriehafva någon befattning 
i statens eller stadens tjenst, af flera skal lemiias utan af- 
seende. Uppgifter af personer utan titel blifva ej införda. 

Stockholm i Februari 1886. 

litgifv a r en. 



Förteckning öfver da gator, m. m., i Stockholm, hvllka under %r 
1885 undergatt namnändring. 

Det äldre namnet omslutes af ( ). 

Adolf Fredriks kyrkogata (Ad. Fr .  södra (Helvetiigrand) Prestgatan. 
kyrkogata). (Hollandaregatan, s.) Olandsgata,n. 

(Adolf Fredriks kyrkoplan) Vallingatan. (Hornstullsgatan), delar af Brankyrkagatan. 
(Adplf Fredriks södrs kyrkogata) Adolf Fred- (Humlegårdsgatan, norra) Karlavägen. 

riks kyrkogata. Humlegårdsgatan (Södra eller stora Humle- 
Artillerigatan (Löjtnants-, Artilleri- och gårdsgatan). 

Qvarngatorna). (Humlegårdsgatan,vestra) Engelbrektsgatan. 
Badstugatan (Ofre Badstugatari och del ;if (Humlegårdsgatan, östra) Brahegatan. 

Lilla Badstiigatan). (Elijtorgsgatari) Kungsgakan. 
(Badstugatan, stora, s.) Brankyrkagataii. (Italiegranden) Jutasbaclren. 
(Badstugatan, Ofre) Badstugatan. Jakobsgatan (Jakobs kyrltogata ocli Nya 
(Ragaregriinden) Kgkbrinken. JCungsholnisbrogatan). 
(Barnhusviken) Klaraviken. (Jakobs kyrkogata) Jakohsgatan. 
(Barnangsgatan) Barniingstvargatan. (Johannesgraiid, il.) Jutasbacken. 
(Beridarebansgatan, vestra) Slöjdgatan. Johannesgatan (Johannes östra kyrkogata). 
(Beridarebansgatan, östra) Sergelgatan. (Johannes plan) Malmskilnadsgatan. 
(Hesvarsgatan) Branlryrkagatan. (Johannes östra kyrkogata) Johannesgatan. 
(Biblioteksgatan) Flora,gatan. Jutasbacken (Johannesgrand, n. och Italie- 
Biblioteksgatan (Norrmalinsgatan). l grand). 
Blekingegatan (Sahlbergsgrand). i Kapellgranden (norra, vestra och östra Ra- 
Bondegatan (Stora Bondegatan). i pellgränderna samt Katarina vestra qvarn- 
(Rondegatan, lilla) Asögatan. I grind) 
(Bondegatan, stora) Rondegatan. Karlaviigen (Norra Hiinilegirdsgatan). 
Borginistareg&tan (Horgrnästaregrinden). '3i'arlbergsvkgen (Karlbergs alló). 
Brahegatan (Ostra Humleg5rdsgatan). !Katarina kyrkobaclie (Katarina norra Kyrko- 
Brunkebcrgsgatari (Odensgatan). 1 gata). 
Rrankyrkagatail (Stora Badstu- och Besvirs- 1 ~ G t a r i n a  trappgrand (Trappgränden från 

gatorna samt delar af Hornstullsgatan). Clevegrinden). 
Danviksgatan (del af Tjärhofsgatan). (Katarina vestra qvsriigriind, från Katarina 
Drottninggatan (Observatorieplanen). i vestra kyrkogata) Kapellgrand. 
Dufnasgatan (Tullgirclsgranden). / (Kattrackaregriinden eller Fjallgatan) Stigen. 
Döbelnsgatan (Norra Tullportsgatan). 1 (Klara sjö) Klaraviken. 
Engelbrektsgatan (VestraHuinlegårdsgatan). (Klara strandgata) Vasagatan. 
Eriksbergsgatan (Lilla Traskgatan). Klaraviken (Elalra sjö, Barnhusviken och en 
Erstagatan (Ersta backe och Tjärhofstvlr- i dal af Rörstrandsviken). 

gatan). I Kronobergsgatan (Kronqvarnsgrind). 
(Falkenberg~gat~n,  s.) Asögatan. (Kungsholmsbrogatan, nya) Jakobsgatan. 
(Fatbursgatan) Fatbursgranden. Kungsholinsgatan (Stora Kungsholmsgatan). 
Fa tb~r sga~ tan  (clel af 'f'antogatan). I Kungstradgardsgatan (Ostra Tradgårdsg.) 
Fatbursgranden (Fatbursgatan). 'Riipmanbrinken (Norra och Södra Köpman- 
(Fatburstvargatan) Vestgötagatan. brinkarne). 
(Fatburstvkrgrand) Vestgötagatan. ardslands Strandgata) strandvägen. 
Fjallgatan (Katarina östra kyrkogata). j (Ladugårdslands TulJgata) Tyskbagaregatan. 
(Fjjallgatan eller Kattrackaregranden) Pt,igeii. / (Ililla Bondegatan) Asögatan. 
Fleminggatan (Reparebansgatan). i (Lilla Afariagranden) Mariagranden. 
Floragatan (Biblioteksgatan). / (Lilla Skinnarviksgatan) Lundagatan. 
Folkungagatan (Pilgatan, s. ocli del af Tjiir- (Lilla Surbrunnsgatan) Tulegatan. 

hofspatan). 1 (Lilla Trisksatanl Eriksbersssatan. 
Fredn&nsgitan (Parisgränd, s.) / Lotsgatan (Jels ~ k r ä d d a r e ~ ~ n d e n ,  s., dels 
(Pyrverkaregatan) Sibyllegatan. nv gata). 
(Gamla Prestgårdsgatan) Prestgårclsg~tan. ~ u n d a ~ a t a n  (dels Lilla Skinnarviksg. dels 
(Glasbrukspranden) Owenpatan. nv gata). 
Gotlandsgdan (Sandbergigatan). j (~öjt$antigataii) Brtillerigatan. 
(Grytgjutaregatan) Jakobsbergsgatt~n. / Maria trappprand (Trappgrinden från Horns- 
(Griibergsgatan, stora) Uplandsgatan. i gatan). 
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l 
I (Korra Humlegårdsgat,an) Karlavigen. 

(Norra Kapellgranden) Kapellgränden. 
I (Norra Tullportsgatan) Döbelnsgatan. 

(Norrmalmsgatan) Bibkteksgatan.  

(Stora Kungsholmsgatan) Kun sholrnsgatan. 
(Stora vestra, Qvarngränden, Bh.) Pa rmma 

taregatan. 
(Stora Skinnarviksgatan) Skinnarviksgatan 

(Nya gatan) Skånegatan. och Torkel Knutssons gata. 
('Nya Kungsholmsbrogatan) Jakobsgatan. \(Stora Surbrunnsgatan) Siirbrunnsgatan. 
N torgsgatan (del af Stadstradg&rdsgatan).l(Stora Tullgranden) Tullgränden. 
~ z s e r v a t o r i e ~ a t a n  (Parisgrlnden, n*). , 
(Observatorieplanen) Drottninggatan. 
(Odensgatan) Brunkebergsgata,n. 
Olofsgatan (Repslagaregatan, n.). 
Owengatan (Glasbruksgrinden). 
(Parisgranden, n.) Observat,oriegat,an. 
(Parisgranden, s.) Fredmansgatan. 

l (Pelarebacken) Kapellgränden. 
(Persiljegranden) Tyska Skolgrinden. ~ (Pilgatan, s.) Folkungagatan. 
(Pipbruksgränden) Varfsgatan. 

I Pipersgatan (Pipersgranden). 
(Prechtens grand) Schönfeldts grind.  
Prestgårdsgatan (Gamla Prestgardsgatan). 
(Qvarngatan) Artillerigatan. ~ (Qvarngrand, Katarina vestra, fr. Katarina 

1 v. kyrkogata) Kapellgranden. 
(&va,rngranden, Katarina östra) Stigbergsg. 
(Qvarngranden, stora vestra Kungsliolinen) 

I Parmmätaregatan. 
I (Reparebansgatan) Fleminggatan. 
I (Repslagaregataii, n.) Olofsgatan. 

Roslagsgatan (Roslagstullsgatan). 
(Roslagstorg) Birger Jarls  gata. 
(Roslagstullsgatan) R,oslagsgatari. 

I (Rörstrandsgatan) Torsgat>aii och Valling. 
(Rörstrandsviken) Klaraviken. 
(Sahlbergsgranden) Blekingegatan. 
(Saltmataregranden) Gisgrinden. 
(Sandbergsgatan) Gotlaildsgatan. 
(Schaleri grand) Stora Gråinunkegrinden. 

l 
Scheelegatan (Tradgårdsgatan, Kh). 
(Schultens gr&.nd) Käkbrinken. 

I Sergelgatan (Ostra Beridarebai~sgstan). 
Skiniiarviksgatan (del af Stora Skinnarviks- 

gatan). 
(Skinnarviksga.tan, lilla) Lundagatan. 
(Skinnarviksgatan, stora) Skinnarviksgatan 

och Torkel Knutssons gata. 
(Skriddaregranden, s.) Lotsgatan. 
Skånegatan (Nya gatan). ~ Sköldgatan (del af Tantogataii). 
Slöjdgatan (Vestra Beridarebansgatan). 
St,adsgården (Stadsgårdshamnen). 

I (Stadssmedjegatan) Vesterlånggatan. 
(Stadsträdgårdsgatan) Ngtorgsgata,n och 

l Vermdögatan. 
(Stenbergsgränd) Prestgatan. 
Stigbergsgatan (Katarina östra qvarngrand). 

i Stigen (F'jallgatan eller Kattrackaregrand.) 1 . (Stora Badstugatan, s.) Bränkyrkagat,an. 
(Stora Bondegatan) Bondegatan. 
(Stora Gråbergsgatan) Uplandsgatan. 

Strandvigen (Ladugårdslands Strandgata). 
'(Surbrunnsgatan, lilla) Tulegatan. 
Surbrunnsgatan (Stora Purbrunnsgatan). 
Sågaregatan (Sågaregranden). 
Södermannagatan (Söderrnanlandsgatan). 
(Södra Humlegårdsgatan) Humlegå.rdsgatan. 
(Södra Köpmanbrinken)..Köpmanbrinken. 
(Södra Tullportsgatan) Ostgötagatan. 
(Tantogatan) Sköldgatan och Fatbursg. 
Tantolunden. 
Tegnérsgatan (Trebackarlånggatan). 
(Tjarhofstvargata) Erstagutan. 
lorkel  Knutssons gata (del af Stora Skinnar- 

viksgatan). 
Torsgatan (del af Rörstrandsgatan). 
(Trappgränden fr. Clevegranclen) Katarina 

Trappgrand. 
(Trappgranden fr8n Hornsg.) Maria Trapp- 

grand. 
(Trebackarlånggatan) Tegnórsgatan. 
( Jradgårdsgatan, Kh ) Scheelegatan. 
(Tradgårdsgatan, östra) Kungstradgi.rdsg. 
(Triskgatan, lilla) Eriksbcrgsgatan. 
Fulegatan (Lilla Surbrunnsgatan). 
(Tullgatan, L1.) Tyskbagaregatan. 
Tullgranden (Stora Tullgranden). 
(Tullgirdsgrinden) Dufnasgatan. 
(i'ullportsgatan, norra) Döbelnsgatan. 
(Tiillportsgatan, södra) Ostgötagataii. 
ryskbagaregatan (J,adugårdslands Tullgata). 
Uplandsgatan (Stora Gråbergsgatan). 
(Uttermarks griind) Yxsmedsgrinden. 
Vallingatan (Ad. Fredr. vestra kyrkogata 

eller kyrkoplan och del af Rörstrandsg). 
Varfsgatan (Pipbruksgranden). 
Vasagatan (Klara Strandgata). 
Vermdögatan (del af Stadstradgårdsgatan). 
Ve~tgöta~gatan (Fatburs tvärgata och tvar- 

grand). 
(Vestra Beridarebansgatan) Slöjdgatan. 
(Vestra Humlegårdsgatan) Engelbrektsg. 
(Testra Kapellgrändeii) Kapellgranden. 

landsgatan) Master-Sainue,lsgatan. 
sögatan (Falkenbergsgat;tn, s. och Lilla X" 
Rondegatan). 

(Odesgranden) Yxsrnedsgranden. 
(Ofre Badrtugatan) Badstugatan. 
glandsgatan (Hollandaregatan, s.) 
Ostgöta atan (Södra Tullportsgatan). 
(ostra geridarebansgatan) Sergelgatan. 
(Ostra Humlegårdsgatan) Brahegatan. 
(Qstra Kapcllgränden) Kapellgranden. , (Ostra Triidgärdsgataii) Kungstradgårilsg. 
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