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Stoekholms Adresskalender för 1890
utkommer i 3:ne upplagor nämligen:

St01'a upplagan, innehållande Annons- och Adressafdelning med Yrkes-
och Personalregister, Riksdagen, samt Kalenderafdelning jetute
karta och teaterplaner; i klotband pris 8: 50.

Lilla 1tpplagan, innehållande Annons- och Adressafdelning med Yrkes-
register, Riksdagen jemte karta och teaterplaner; i klot-
band · pris 4: 50.

E.'Cl?'a llpplagan(Adressboken) innehållande endast Annons- och Adressafdel-
ning; kartonerad pris 2: 50.

StnckilOlm, t.ryckt. hos A. L. Normnn» I1ni.l-l'yciwri-Aktichnlrt.i!;, l~M.



Anvisning för kalenderns begagnande.
Kalendern är upprättad i lexikografisk ordning efter tillnamnets begyn-

nelsebokstaf o. s. v. samt vid lika tillnamn efter begynnelsebokstafven på
yrke eller titel, sådan e dessa blif'vit i uppgift till kalendern eller på mantals-
uppgift angifua, Undantag härifrån äro egentligen gjorda endast vid de s. k.
långa namnen nämligen Anderson, Carlson, Ericson, Jacobson, Jonson; Jon-
son, Johanson, lJ;Iagn1tson, Nilson, Olson, Petterson och Soensou, der de
olika stafningssätten med s ss t tt n hn x och z stå om hvarandra och,
till lättnad vid uppsökandet, endast yrkets eller titelns begynnelsebokstaf
bestämmer ordningen. Härvid torde observeras att samma yrke kan efter
olika uppgift fä olika begynnelsebokstaf såsom t. ex. Handlande, Krydd-
kramhandlande, Specerihandlande 111. fl. Vid olika stafning af lika Iju-
daride namn, som ofta fÖ1'01'sakal' deras olika plats fle1'e sidor från livar-
andra, är hänvisning gjord till de andra stafningssätten särdeles vid den
mest vanliga stafningen. Mera sällan och då endast ett namn skiljer sig
från den vanliga stafningen har detsamma sammanförtsmed de lika ljudande.

Följande olika stafningssätt torde observeras:
Dubbla vokaler såsom aa ee ii 00 uu och ÖÖ; ffi e eller ä; c ck ch eller

k; ett eller två l n p s och t; f eller ph; fv eller v; i j ij eller y; n nn
eller nd; r eller rd , t eller dt; u eller v; hv eller W; qu qv eller kv; sk
se eller sch; sj sk eller sch; u eller ou; o å eller au; ö eu ue eller oe;
t tt th eller ht; s eller z; ks eks eller x; inskjutna h och stumma e; samt
vid begynnelsebokstäfverna: C eller K; C S eller Z; J eller Lj: Hj J eller
Gj; K Ki Kj eller Tj.

Alla namn med prefixet de återfinnas under D.
Adresser för Apotek, Banker, Beskickningar, Brand-, Lifförsäkriugs-,

Sjö- och Olycksfallförsäkringsbolag, Budningskontor, Byråer, Hotell och
Rum för resande, Kanslier, Kaserner, Kompauiområdesbef'älhafvare, Kon-
sulat, Kyikor, Kapell och Bönesalar, Källare och Restauranter, Polis-
stationer, Rotemansexpeditioner, Skolor, Statens och Stadens Embetsverk,
Vaccinationsdistrikt m. m., äro gemensamt upptagna under sina rubriker.

Läkare, Fältskärer och Barnmorskor finnas hvar på sitt ställe sam-
manförda i yrkesregistret.

Uppgift öfver Riksdagens Ledamöter och deras adresser, som först i
dessa dagar kunnat blifva tillgängliga, finnas äfven å sitt ställe i Kalendern.

Uppgift öfver Adresskalenderns generella innehåll finnes intagen närmast
härefter. Det särskilda innehållsregistret i slutet af boken (egentligen afsedt
för kalenderafdelningen), hvilket utgifvarne sökt göra så fullständigt som
möjligt, hänvisar äfven till adressafdeJningen och yrkesregistret, ehuru ej
alla. i dessa upptagna rubriker äro upprepade. Adressafdelningen samt
Yrkes- och InnehåUsregistren komplettera således hoarandra. .

En del personer hafva sjelfva begärt att ej blifva i Adresskalendern
upptagna.

Några under tryckningen tillkomna uppgifter äro införda efter ö.



Adresskalendern innehåller:
(Stora upplagan.)

I. AUllOllSat'delning, jemte register öfver de adressk aleuderu upp-
tagna annonserna.

II. Adressafdelning:
a) Förteckning öfver gator m. tu. som ändrat namn .
b) Adresser å gator, gränder och torg m. m .
c) Karta öfver Stockholm, församlingsvis indelad i 7 blad

jemte öfversigtskarta emellan
d) Namnregister .
ej Yrkesregister , .
j) Riksdagen, ledamöter af densamma jemte adresser .

sie.
2-3.

4-16,

16-17.
18--342.

343-410.
411-416.

Personalregfster (Nyfikenhetsregister) 417-576.

III. lialenderat'delning:
aj Stater och kårer, jemte kommunala iurättningar, bank-

inrättningar, assurans- och pensionsinrättningar, för-
eningar och sällskap m. 111 ••.•••••.•••••••••••••..••••••••..••..••••• 577-672.

b) Tidningar och Tidskrifter 672-685.
ej Välgörenhetsinrättningar, fromma stiftelser, stipendie-

fonder, pensionsanstalter, sjukkassor och dermed jem-
förliga inrättningar : 685-741.

d) Stockholms skeppslista, hamn-, hyrkusk-, åkare-i stads-
buds- och skorstensfejaretaxor, ordningsföreskrifter
för Stockholm, jernvägs-, post- och telegrafunderrät-
telser m. m : 742-786.

ej Egendomsförteckning 787-912.
j) Register öfver qvarteren jemte uppgift i hvilken rote

hvarje qvarter är beläget.. 913-917.
g) Stockholms län med adress förteckning å en del i länet

boende personer samt register öfver socknar m. m 918-944.
h) Innehållsregister 945-958.
i) Teatrarnes biljettpriser och planer.



E r i n r a n.
I stora och lilla upplagan af kalendern är intagen en föl' densamma

särskildt af tryckt Karta öfve?' Stockliolm, församliugsvis indelad i 7 blad
förutom öfversigtskarta. Derå äro särskiIdt betecknade Församlings- och
Rotegränser, Jernvägs-, Spårvagns-o Omnibus- och Åugslupslinier samt
Pastors- och Rotemansexpe,ditioner, Post-, Telegraf-, Brand- och Polis-
stationer. Gators och platsers namn äro utsatta likasom namnen å större
offentliga byggnader, kyrkor m. m. .Dessutom finnes å hvarje karta upp-
tagna namn och adresser å de inom hvarje församling belägna embetsverk
eller andra lokaler af allmänt intresse, som ej äro å kartan särskildt mar-
kerade. Qva?'terens namn, som ej kunnat å kartan utsättas, äro för hvarje
hus upptagna. i Personolreqietret, så att de derstädes knnna lätt uppsökas
efter husets adress på kartan. Egendomsförteckningen redogör vidare för
hvarje egendom efter rote oeh qvarter,

Yrkesregistret är fortfarande f'örsedt med fullständig adress föl'
hvarje person.

I kalenderafdelnlngen äro följande rubriker bibehållna nämligen:
Onmibusliuien, Norra och Södra spårvägslinien, Emigrantagenter, Hamn-
taxan samt Tidningar och Tidskrifter i Stockholm med deras Redaktio-
ner 111. m.

Följande förändriugar och tillägg äro i detta års kalender vidtagne:
Adressaålelnlngen är tillökad med 27 sidor. C:a 5,000 nya adresser

hafva tillkommit; c:a 2,500 hafva uteslutits på grund af dödsfall eller
affiyttning m. m. Förändringarnes antal i sin helhet uppår till c:a 11,000.
Samtliga adresser äro nu c.a 27,000.

I Personalregistret äro, utom betydlig personökniug (c:a 1,000 namn),
i allmänhet äfven intagne dubbla hänvisninga?' till hörnhus. .

I EgendoIllsförteckningen har upptagits brandfÖ1'säkTingsväl'det af
de i Stpckholms Stads Brandförsäkringskontor försäkrade egendomar.

Ett särskildt Register öfver »Frornma stiftelser, stipendiefonder, peu-
siousanstalter, sjukkassor m. rn.» har blifvit upprättadt och finnes intaget
i slutet af förteckningen öfver desamma.

Kalendern har detta år ökats med 84 sidor,

Till personer, hvilkas adresser genom något fel vid mantalsuppgifternas
lemriande eller upptagning ej kunnat kontrolleras, har förutom alla för-
frågningar pr telefon utsändts öfver 600 förfrågningscirkulär.



l
Hvarför utkommer ej kalendern förr än på. nyåret?

Derför att tiden för Ållressafdelllingells upprättande är, föl' att denna
afdelning ej skall blifva alltför ofullständig, beroende på tiden föl: man-
talsskrifuingen.

Mantalsförteckningal'lle skola nämligen enligt föreskrift lemnas till
vederbörande den 2 Januari. Men detta uraktlåtes ofta, och deraf för-
klaras äfven att uppgifter, som efter denna tid inlemnas, ejalltid kunna
inflyta i adresskalendern, hvars utarbetande och tryckning ej kan uppskjutas
för införande af för sent inlemnade uppgifter.

Kalenderafdelningen åter är till stor del beroende af de val till
direktioner, som i slutet af hvarje år förrättas, hvarför denna afdelning
af adresskalendern icke förr kan upprättas.

Den brist, som genom försenadt eller uraktlåtet inlemnande af upp-
gifter alltid måste vidlåda en adresskalender, klandras naturligtvis af per-
soner som mest begagna den, men en mångårig erfarenhet har tyvärr visat,
att bland dessa personer de klandrande ej sällan just äro de som för-
summat att inlemna uppgifter i rättan tid.

Enligt föreskrift skola i mantalsförteckningarna uppgifter lenmas om kon-
tor', bodar och »erkståder, men detta uraktlåtes ofta, och deraf förklaras
kalenderns ofullständighet i detta afseende. Uppgifter böra lenmas år-
ligen, äfven om för än d1'inga1' icke intr'äffa, ty äldre uppgifter måste ur
kalendern uteslutas om de ej förnyas eller rättas, hvilket äfven gäller
enskilda bostadsadreeser, Herrar Handlande och Handtverkare, särdeles
de mindre, böra derföre alltid direkt till Kalenderus Expedition i tid upp-
gifva sina bodar och verkstäder.

Att vid ett så forceradt arbete som detta, livarvid detaljarbetet
oftast måste fördelas på flere olika personer, fel och inkonseqvenser ej
kunna undvikas, bör lä tt kunna inses och mildt bedömas. Redaktionen,
som för kommande år ämnar söka ytterligare justera och komplettera ka-
lendern, är emellertid tacksam för hvarje rättelse eller förslag till för-
bättring, som den vänligen meddelas.

Ju mer befolkningen stiger och anspråken på en adresskalender ökas,
desto mer måste hvar och en inse, att ett dvlikt arbete måste hafva hela
allmänheten till medarbetare. •

Slutligen bedja vi få frambära vår vördsamma tacksägelse till alla de
personer, som benäget granskat och rättat de P. M., som blifvit dem
tillstälda.

Stockholm i Januari 1890.
Utgifvarne.



ånmälningar och uppgifter till införande uti

Stockholms Adresskalender
för år 1891,

torde innan den 15 December benäget inlemnas på ställe, som i allmänna
tidningarna tillkännagifves i slutet af N ovem ber och början af December
månad. Hvad nämnda uppgifter och anmälningar vidkomma bör af resp.
inlemnare noggrant

Obsereerus:

l) att en hvar, som önskar sin adress upptagen eller fortfarande bibe-
hållen, skriftligen uppgifver, huru han viII bIifva i adresskalendern upp-
tagen, emedan endast och allenast deriqenoni misstag och missförstånd,
både hvad lokale?', a.flärs- och boningslägenltetC1', titlar och adresser vid-
kommer, kunna förebyggas;

2) att de i nämde sina anmälanden eller uppgifter tydligt utsätta
adressen a) på den lokal, som de bebo, och b) på den eller de lokaler, der
de hafva sina konto?' eller eljest drifva sin rorelee, idka sina yrken, kunna
tl'äffas i och för uppgörande af (~ff.'ärer, o. s. v.;

3) att personer, som uppgifva sig till införande i Adresskalendern
under annan titel, än som antecknas å mantalsförteckningen, sådant torde
tillkännagifva, hvarigenom undvikes, att personen upptages under olika
titlar eller ej inkommer i Yrkesregistret, samt

4) att om i föregående års kalender något misstag i afseende på per-
sonal- eller lokaladresser möjligen egt rum, då efter sig företeende om-
ständigheter, rätta detsamma och tydligt uppgifva det sätt, på hvilket man
i det näst påföljande årets kaleu der önskar blifva upptagen.

Stockholm i Januari 1890.

_ ..~~-_.-



I April 1890 utgifves ett gratis-supplement, hvar-
till skriftliga uppgifter torde inlemnas före den 8 April
till kalenderns Expedition Klarabergsgatan 29. De kun-
na äfven i oforseqlade bre f utan frimiirken ncdlnggas i
närmaste breflåda.

Adresser och firmor införas i Adresskalendern
utan afgift, då uppgiften icke öfverstiger 2:ne rader; för
öfverskjutande rader erlägges l krona pr rad. Annons-
meddelanden intagas blott efter särskild öfverenskom-
melse eller skälig taxering.




