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I April 1887 utgifves ett gratis-supplement, hvar-

till skriftliga uppgifter torde inlemnas före den 8 April
i bokhandeln Regeringsgatan Il.

Adresser och firmor införas, såsom hittills, i Adress-
kalendern utan afgift, då uppgiften icke öfverstiger 2:ne
rader; för hvad som öfverskjuter 2:ne rader erlägges
l krona, ...och kan utrymmet då tagas i anspråk för 4
eller 5' 'r~d~l:~''r r.

Uppgifter
erhållna sedan ombrytningen af boken blifvit verkstäJd.

Edwall, Aug., Grosshandl. st. St. Nyg. 13. Lyktans redaktionsbyrå och expedition, ö.
Elfiing, L. M., Bygg- och murmästare, n. Kardollgatan 6.

Klara norra Kyrkogata 28. Nilsson, N. J., Ingeniör, föreståndare för
Jönsson, Sv., Bokförläggare, n. Regerings- praktiska institutet, s. S:t Paulsg. 35 B.

gatan 97. o Printzensköld, A., Kammarjunkare, ö. Stor-
Klintberg, O. F., Angf.-befälh., n. Observa- gatan 32.

toriegatan 6. Roth, Olof, Redaktör, ö. Styrmansg. 21 o. 23.

Styrelsen öfver Stockholms stads UPP-'I Hylin, P. I. A.; Högberg, V.; Mertens, C.;
fostringsanstalter. Vinborg, 'I'h,

Brissman, G: L., ordförande; Landqvist, K. Redogörare och protokollsförare : Cronland,
A. E., VIce ordförande, Ekdahl, A. F.; T. H.

Stockholm,
tryckt hos A. L. Normans Boktryckeri.Aktiebolag,

1887.

:I'ryckningen af dMl1!aKalender började den 15 Jan. och slut ad« den 25 Jan. 1887.



Adresskalendern innehåller:
I. Ännonsafdelning, jemte register öfver de i adresskalendern upp-

tagna annonserna.

II. ..l.dressafdelning:
a) Adresser å. gator, gränder och torg m. m .
b) Namnregister ' .
c) Yrkesregister ' .
d) Riksdagen, ledamöter af densamma .

Sid.
1-16.

17-292.
293-312.
313-320.

III. Kalenderafdelning:
a) Stater och kårer, jemte kommunala inrättningar, bank-

inrättningar, assurans- och pensionsinrättningar m. m. 321-422.
b) Egendomsförteckning 423-536.
c) Register öfver qvarteren jemte uppgift, i hvilken rote

hvarje qvarter är beläget 537-541.
a; Fromma stiftelser, stipendiifonder, pensionsanstalter,.

sjukkassor och dermed jemförliga inrättningar 542-574.
,) Stockholms skeppslista, hyrkusk-, åkare-, stadsbuds-

och skorstensfejaretaxor, ordningsföreskrifter för Stock-
holm, jernvägs-, post- och telegrafunderrättelserm. m. 575-615.

f) Personalregister (Nyfikenhetsregister) 616-753.
9) Stockholms län samt adressförteckning å en del i _

länet boende personer......... 754-778.
h) Innehållsregister 779-789.



Erinran.
De förändringar, hvilka egt rum uti Adressafdelningen i föreliggande

årgång af Adresskalendern, äro:
2,600 hafva utgått i följd af dödsfall, afflyttningar från hufvudsta-

den o. s. v.
3,200 flyttningar hafva egt rum inom sjelfva hufvudstaden.
4,100 nya uppgifter m. m. hafva tillkommit.
Förändringarnas antal uppgår således till en summa af 9,900, eller

43 procent af de i förra årets kalender införda adresser.

Adressafdelningen (sidd, 17-292) är tillökad med 16 sidor, en till-
ökning af 1,250 adresser. Dessa äro i denna årgång 22,200.

Personalregistret upptager 13 sidor eller omkring 2,100 namn mer än
föregående år.

Adresserna på riksdagens ledamöter, som först dessa dagar kunnat
blifva tillgängliga, hafva äfven blifvit införda.

Adresskalendern, hvilken för att Iemna tillförlitliga uppgifter, måste
upprättas efter mantalsförteckningarne och insända uppgifter kan icke på
annat sätt komma att uppfylla allmänhetens billiga fordringar.

Ett försök gjordes af utgifvaren år ] 881 att begagna andra källor än
mantalsförteckningarne, men visade sig opraktiskt och kunde derför icke
fullföljas.

Kalenderafdelningen är till stor del beroende af de val till direktioner,
som i slutet af hvarje år förrättas, hvarför denna afdelning af adresskalen-
dern icke förr kan blifva tillgänglig.

Stockholm i Januari 1887.
Ut,gifvaren.



Förteckning öfver de gator, m. m., i Stockholm, hvilka under år~
1885 undergått namnändring.

Det äldre namnet omslutes af ( ).
Adolf Fredriks kyrkogata (Ad. Fr. södra (Helvetiigränd) Prestgatan.

kyrkogata); (Holländaregatan, s.) Ölandsgatan.
(Adolf Fredriks kyrkoplan) Vallingatan. (Hornstullsgatan), delar afBränkyrkagatan.
(Adolf Fredriks södra kyrkogata) Adolf Fred- (Humlegårdsgatan, norra) Karlavägen.

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

Qvarngatorna). (Humlegårdsgatan, vestra) Engelbrektsgatan.
Badstagatan (Ofre Badstugatan och del af (Humlegårdsgatan, östra) Brahegatan.

Lilla Badstugatan). (Hötorgsgatan) Kungsgatan.
(Badstugatan, ~~ora, s.) Bränkyrkagatan. (Italiegränden) Jutasbacken.
(Badstugatan, Ofre) Badstugatan. Jakobsgatan (Jakobs kyrkogata och Nya.
(Bagaregränden) Kåkbrinken. Kungsholmsbrogatan).
(Barnhusviken) Klaraviken. (Jakobs kyrkogata) Jakobsgatan .

.(Barnängsgatan) Barnängstvärgatan. (Johannesgränd, n.) Jutasbacken.
(Beridarebansgatan, vestra) Slöjdgatan. Johannesgatan (Johannes östra kyrkogata).
(Beridarebansgatan, östra) Sergelgatan. (Johannes plan) M.almskilnadsgatan. . -,
(Besvärsgatan) Bränkyrkagatan. (J ohannes östra kyrkogata) Johannesgatan.
(Biblioteksgatan) Floragatan. Jutasbacken (Johannesgränd, n. och Italie-
Biblioteksgatan (Norrmalmsgatan). I gränd). .
Blekingegatan (Sahlbergsgränd). Kapellgränden (norra, vestra och östra Ka-
Bondegatan (Stora Bondegatan). pellgränderna samt Katarina vestra qvarn-
(Bondegatan, lilla) Asögatan. gränd). .
(Bondegatan, stora) Bondegatan. Karlavägen (Norra Humlegårdsgatan).
Borgmästaregatan (Borgmästaregränden). Karlbergsvägen (Karlbergs alle).
Brahegatan (Östra Humlegårdsgatan). Katarina kyrkobacke (Katarina norra Kyrko-
Brunkebergsgatan (Odensgatan). gata).
Bränkyrkagatan (Stora Badstu- och Besvärs- Katarina trappgränd (Trappgränden från,

gatorna samt delar af Hornstullsgatan). Clevegränden).
Danviksgatan (del af Tjärhofsgatan). (Katarina vestra qvarngränd, från Katarina
Drottninggatan (Observatorieplanen). vestra kyrkogata) Kapellgränd.
Dufnäsgatan (Tullgårdsgränden). (Kattrackaregränden eller Fjällgatan) Stigen.:
Döbelnsgatan (Norra Tullportsgatan). (Klara sjö) Klaraviken.
Engelbrektsgatan (VestraHumlegårdsgatan). (Klara strandgata) Vasagatan.
Eriksbergsgatan (Lilla Träskgatan). Klaraviken (Klara sjö, Barnhusviken och en
Erstagatan (Ersta backe och Tjärhofstvär- del af Rörstrandsviken). .

gatan). • Kronobergsgatan (Kronqvarnsgränd) ..
(Falkenbergsgatan, s.) Asögatan. (Kungsholmsbrogatan, nya) Jakobsgatan.
(Fatbursgatan) Fatbursgränden. Kungsholmsgatan (Stora Kungsholmsgatan).
Fatbursgatan (del af Tantogatan). Kungsträdgårdsgatan (Ostra Trädgårdsg.)
Fatbursgränden (Fatbursgatan). Köpmanbrinken (Norra och Södra Köpman-
(Fatburstvärgatan) Vestgötagatan. brinkarne).
(Fatburstvärgränd) Vestgötagatan. (Ladugårdslands Strandgata) Strandvägen.
Fjällgatan (Katarina östra kyrkogata). (Ladugårdslands Tullgata) Tyskbagaregatan.
(Fjällgatan eller Kattrackaregränden) Stigen. (Lilla Bondegatan) Asögatan.
Fleminggatan (Reparebansgatan). (Lilla M.ariagränden) Mariagränden.
Floragatan (Biblioteksgatan). (Lilla Skinnarviksgatan) Lundsgatan.
Folkungagatan (Pilgatan, s. och del af Tjär- (Lilla Surbrunnsgatan) Tulegatan.

hofsgatan). (Lilla Träskgatan) Eriksbergsgatan. .
Fredmansgatan (Parisgränd, s.) Lotsgatan (dels Skräddaregränden, s., dels
(Fyrverkaregatan) Sibyllegatan. ny gata). '
(Gamla Prestgårdsgatan) Prestgårdsgatan. Lundagatan (dels Lilla Skinnarviksg. dels
(Glasbruksgränden) Owengatan. ny gata). .
Gotlandsgatan (Sandbergsgatan), (Löjtnantsgatan) Artillengatan.
(Gr~tgjutaregatan) Jakobsbergsgatan. M.aria trappgränd (Trappgränden från Horns-
(Grabergsgatan, stora) UpIandsgatan. gatan).

Brand-och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA.. 13 Drottninggatan.



(Norra Humlegårdsgatan) Karlavagen. (Stora Kungsholmsgatan) Kungsholmsgatan.
(Norra Kapellgränden) Kapellgränden. (Stora vestra Qvarngränden, Kh.) Parmrna-
(Norra Tullportsgatan) Döbelnsgatan. taregatan.
(Norrmalmsgatan) Biblioteksgatan. (Stora Skinnarviksgatan) Skinnarviksgatan
(Nya gatan) Skånegatan. och Torkel Knutssons gata.
(Nya Kungsholmsbrogatan) Jakobsgatan. I(Stora Surbrunnsgatan) Surbrunnsgatan.
Nytorgsgatan (del af Stadsträdgårdsgatan). (Stora Tullgränden) Tullgränden.
Observatoriegatan (Parisgränden, n.), (Strandvägen (Ladugårdslands Strandgata).
(Observatorieplanen) Drottninggatan. (Surbrunnsgatan, lilla) Tulegatan.
(Odensgatan) Brunkebergsgatan. Surbrunnsgatan (Stora Surbrunnsgatan).
Olofsgatan (Repslagaregatan, n.). Sågaregatan (Sågaregränden).
(Owengatan (Glasbruksgränden). Södermannagatan (Södermanlandsgatan).
(Parisgränden, n.) Observatoriegatan. (Södra Humlegårdsgatan) Humlegårdsgatan.
(Parisgränden, s.) Fredmansgatan. (Södra Köpmanbrinken) ..Köpmanbrinken.
(Pelarebacken) Kapellgränden. (Södra Tullportsgatan) Ostgötagatan.
(Persiljegränden) Tyska Skolgränden. (Tantogatan) Sköldgatan och Fatbursg.
(Pilgatan, s.) Folkungagatan. 'I'antolunden,
(Pipbruksgränden) Varfsgatan. Tegneregatan (Trebackarlånggatan).
Pipersgatan (Pipersgränden). (Tjärhofstvärgata) Erstagatan.
(Prechtens gränd) Schönfeldts gränd. Torkel Knutssons gata (del af Stora Skinnar-
Prostgårdsgatan f9-amla Prestgårdsgatan). viksgatan).
(Qvarngatan) .Artillerigatan. Torsgatan (del af Rörstrandsgatan).
(Qvarpgrlind, Katarina vestra, fr. Katarina (Trappgränden fr. Clevegränden) Katarina

v; kyrkogata) Kapellgränden. Trappgränd.
(Qy:arngränden, Katarina östra) Stigbergsg. (Trappgränden från Hornsg.) Maria Trapp.
(Qvarngränden, stora vestra å Kungsholmen) gränd.

Parmmätaregatan. (Trebackarlånggatan) 'I'egnersgatan.
(Reparebansgatan) Fleminggatan. (Trädgårdsgatan, Kh.) Scheelegatan.
(Repslagaregatan, n.) Olofsgatan. (Trädgårdsgatan, östra) Kungsträdgårdsg.
Roslagsgatan (Roslagstullsgatan). (TräSkgatantlilla) Eriksbergsgatan.
(Roslagstorg) Birger Jarls gata. Tulegatan ( illa Surbrunnsgatan).
(Roslagstullsgatan) Roslagsgatan. (Tullgatan, Ll.) Tyskbagaregatan.
(Rörstrandsgatan) Torsgatan och Valling. Tullgränden (Stora Tullgränden).
(Rörstrandsviken) Klaraviken. (Tullgårdsgränden) Dufnäsgatan, .
(Sahlbergsgränden) Blekingegatan. (Tullportsgatan, norra) p'öbelnsgatan.
(Saltmätaregränden) Gåsgränden. (Tullportsgatan, södra) Ostgötagatan.
(Sandbergsgatan) Gotlandsgatan. Tyskbagaregatan (Ladugårdslands Tullgata).
(Schaleri gränd) Stora Gråmunkegränden. Upiandsgatan (Stora Gråbergsgatan).
Scheelegatan (Trädgårdsgatan, Kh), (Uttermarks gränd) Yxsmedsgränden.
(Schultens gränd) Kåkbrinken. Vallingatan (Ad. Fredr. vestra kyrkogata
Sergelgatan (Ostra Beridarebansgatan). . eller kyrkoplan och del af Rörstrandsg).
Skinnarviksgatan (del af Stora Skinnarviks- Varfsgatan (Pipbruksgränden),

gatan). Vasagatan (Klara Strandgata).
(Skinnarviksgatan, lilla) Lundagatan. Vermdögatan (del af Stadsträdgårdsgatan),
(Skinnarviksgatan, stora) Skinnarviksgatan Vestgötagatan (Fatburs tvärgata och tvär-

och Torkel Knutssons gata. gränd).
(Skräddaregränden, s.) Lotsgatan. (Vestra Beridarebansgatan) Slöjdgatan.
Skånegatan (Nya gatan). (Vestra Humlegårdsgatan) Engelbrektsg.
Sköldgatan (del af Tantogatan). (Yestra Kapellgränden) Kapellgränden .'
Slöjdgatan (Vestra Beridarebansgatan). . <;.Alandsgatan) Mäster-Samuelsgatan.
Stadsgården (Stadsgårdshamnen). Asögatan (Falkenbergsgatan, s. och Lilla
(Stadssmedjegatan) Vesterlånggatan. ..Bondegatan).
(Stadsträdgårdsgatan) Nytorgsgatan och (Qdesgränden) Yxsmedsgränden.

Vermdögatan. CÖfre Badstugatan) Badstugatun.
(S~enbergsgränd) Prestgatan. ~l1andsgatan (Holländaregatan, s.)
Stlgbergs~atan (Katarina östra qvarngränd). Q~tgötagatan (Södra Tullportsgatan).
Stigen (Fjällgatan eller Kattrackaregränd.) (Qstra Beridarebansgatan) Sergelgatan.
(Stora Badstugatan, s.) Bränkyrkagatan. (Qstra Humlegårdsgatan) Brahegatan.
(Stora Bondegatam Bondegatan. (Qstra Kapellgränden) Kapellgränden.
(Stora Gråbergsgatan) Upiandsgatan. .(Ostra Trädgårdsgatan) Kungsträdgårdsg.
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Anmälanden och uppgifter till införande uti

Stockholms Adresskalender·
för år 1888,

torde benäget inlemnas i Bokhandeln, Regeringsgatan )1,
innan den 1.5 December. Hvad nämda uppgifter och anmä-
landen vidkommer bör af resp. inlemnare noggrant

Observeras:

. 1) att en hvar hos adresskalenderns utgifvare skrift-
ligen uppgifver sin bostad, emedan endast och allenast der-
iqenom misstag och missförstånd, både hvad tid, lokaler, bo-
ningslägenheter och adresser vidkommer, kunna förebyggas;

2) att de i nämde sina anmälanden eller uppgifter tyd-
ligt utsätta adressen a) på den lokal, som de bebo, och b) på
den eller de lokaler, der de hafva sina kontor eller eljest
'drifva sin rörelse, idka sina yrken, kunna t1'äffas i och .för upp-
görande af a.flärer, o. s. v.;

3) att, när de hafva flera lokaler, i hvilka rörelse idkas
eller yrke drifves, uppgifva en luias: sådan för si.q, jemte
adress å de gator, vid hvilka de 'äro belägna, äfvensom num-
mer å det eller de hus, hvaruti de befinnas;



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

5) att personer, som uppgifva sig till införande i Adress-
kalendern under annan titel, än som antecknas å mantalsför-
teckningen, sådant torde tillkännagifva, hvarigenom undvi-
kes, att personen upptages under olika titlar, samt

6) att, om i föregående års kalender något misstag i
afseende på personal- eller lokal-adresser möjligen egt rum,
då, efter sig företeende omständigheter, rätta detsamma och
tydligt uppgifva de~ sätt, på hvilket man i det näst påföljande
årets kalender önskar blifva upptagen.

Af förekommen anledning anser utgifvaren sig nödsa-
kad förklara, att uppgift å adresser på personer, som icke
uppnått myndighetsåldern och ej innehafva någon befattning
i statens eller stadens tjenst, af flera skäl lemnas utan af-
seende. Uppgifter af personer utan titel blifva ej införda.

Stockholm i Januari 1887.

Utgifvaren.




