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sidorna.
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Stockholms Adresskalender ror 1893
, '

'utko~mer' i 3:ne upplagor nämligen: !

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

Lilla uppl.agan, innehållande 4nnons- och Adressafdelning med Yrkes-
register, Riksdagen jemte karta och teaterplaner; i klot-
band : pris 4: 50.

Extra upplagan (Adressboken) innehållande endast Annons- och Adressafdel-
ning; kartonerad : ~ pris 2: 50.

Register-FörteckniJig.
Stockholms Adresskalender för 1893 (stora ,upplagan) innehåller - förutom de

såsom register uppstälda hufvudafdelning:'tI:na, iNamnregister (sid. 18), Yrkesregister
(sid. 395) och Personalregister (sid. 497) - följande, till uppslags underlättande
utarbetade, register. Sid.

Annons-register, svenska annonser ., (gul) 48.
utländska (gul) 52.

Fromma stiftelser, Stipendiefonder, pensionsanst., sjukkassor m. ID. 860.

Gatnregister ~ .' : ; I••••.•:. "(före' kartan)' 4.

Innehålls-register :.~."'-.. : ~........... 1083.

Qvarters-register............ 1049.

Stockholms län, Special-registei' tIll' härad och socknar ID. ID.••...••• • 1082.

••.• Rättelser och tillägg se sidd. 393-394 och 915.

Stoekholm, tryckt hos A. L. Normans Boktryckeri-Aktiebolag, '1893.
fl ), • ,., :"' '. ~ ,I' r. ~.1\ • ~ : ' • ''I ' -, 'f •• ' - •• '



r

In pehå Ilsfö rteckn ing.
(Stora 'upplagan.) ,

, I. Annonsafdelning, jemte register öfver de adresskalendern upp~ ,
tagna .annouserria.'

Adressafdelning:
a) Förteckning öfver gator m. m. som ändrat namn .
b)Adl'essel~ å gator, gränder och torg m. m '
e) .Karta öfver Stockholm, 'försarnliugsvis indelad i 7
, blad jemte öfversigtskarta emellan

d) Namnregister ..............................•.................................
e) Rättelser och Tillägg : , .

,'f) Yrkesregister : .
g) Riksdagen, ledamöter af densamma jemte adresser
Personalregister (Nyfikenhetsregister) .

Kalenderafdelning:
a) Stater och kårer, jemte kommunala inrättningar,

bankinrättningan, "ass'urall'S- och. peusionsinrätt-
ningar, föreningar och sällskap m. m. .. .

b) Tidningar och Tidskrifter .
ej 'Välgörenhetsinrättningar, m. m .
d) Teatrarna .
e) Fromma stiftelser, stipendiefonder, pensionsan-

stalter, sjukkassor och dermed jemförliga inrätt-
ningar '825~859,

f) .Register öfver de under e) uppräknade stiftelser
och- fonder m. m :.:.,.. :86Q~867.·

g) Stockholms skeppslista, 'hamn-, hyrkusk-, åkare-,
stadsbuds- och skorstensfejaretaxor, ordnings-
föreskrifter för Stockholm, jernvägs-, post- oeh
telegraf- och rikstelefonunderrättelser m. m .

lt) Egendomsförteckning .
i) Register öfver qvarteren jemte uppgift i hvilken rote

hvarje qvarter är beläget; uppgift å taxerings-
värdet inom hvarje församling , ,.. 1049-1054.

'k) Stockholms län med tadressförteckning å en del· 1<" " .;
länet boende personer 1055-1082.

'l) Register öfver härad och socknar inom länet 1082.
m) InnehåUsregister .......•........................................ , ;... 1083-1098:
n)' 'I'eatrarnes biljettpriser och planer återfinnas näst före sid. 497.

Anvisning: till kalenderns begagnande, se on;lståen~e' sida. '

m.

II.
Sid.2.....;...3.'
4-16.

16-17.
lS-39B. ,

393-394.
395-480. '
481-496. J

497-688.

689-Z94.
,794-810.
811-822:
822-824.

868-915.
917'-104&. I

;..,' "



Anvisning för kalenderns begagnande.
Kalendern är upprättad i lexik;ografisk ordning efter tillnamnets begyn-

nelsebokstaf o. s. v. samt vid lika tillnamn efter begynnelsebokstafven på
yrke eller titel, sådana dessa blifvit i uppgift till kalendern eller på mantals-
uppgift angifna. Undantag härifrån äro egentligen gjorda endast vid de s. k.
långa namnen nämligen Anderson, Carlson, Ericson, Jacobson, Janson, Jon-
son, Johanson, lrIagnuson, Nilson, Olson, Petterson och Soenson, 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 få olika begynnelsebokstaf såsom t. ex. Handlande, Krydd.-
kramhandlande, . Specerihandlande m. fl. Vid olika stafning af lika lju-
dande namn, som ofta f6rorsakar deras olika plats flere sidor från hoar-
andra, är hänvisning gjord till de andra stafningssätten, särdeles vid den
mest vanliga stafningen. Mera sällan och då endast få namn skilja sig
från den vanliga stafningen hafva dessa sammanförts med de lika ljudande.

Följande olika stafningssätt torde observeras:
Dubbla vokaler såsom aa ee ii 00 uu och öö; re 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: O eller K; OS 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, Bankirer, Begrafningsbyråer, Beskick-

ningar, Brand-, Lifförsäkrings-, Sjö- och Olycksfallförsäkringsbolag, Bud-
ningskontor,· Byråer, Cabinets, Distriktsläkare, Fattig-, Sjuk- och Försörj-
ningsinrättningar, Hotell och Rum för resande, Kanslier, Kaserner, Kloc-.
kare, Kcmpauiornrådesbef'älhafvare, Konsulat, Kyrkor, Kapell och Böne-
salar, Källare och Restauranter, Polisstationer, Rotemansexpeditioner,
Skolor, Stadsbudsexpeditioner, Stadsbudsstationer, Stadens och Statens
Embetsverk, Vaccinationsdistrikt m. m., äro gemensamt upptagna under
sina rubriker.

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 adressafdelningen och .yrkesregistret, ehuru ej
alla i dessa upptagna rubriker äro upprepade. Adressafdelningen samt
Yrkes- och Innehållsregistren komplettera således hoarandra.

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

Några undertryckningen tillkomna uppgifter äro införda å sidd, 394'
och 915.



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

särskildt af tryckt Karta öfver Stockholm, församlingsvis indelad i7 blad
förutom öfversigtskarta. Deråäro särskildt betecknade Försarnlings- och
Rotegränser, ,Jernvägs-, Spårvagns-, Omnibus- och ÅngslupslinieI' samt
Pastors- och RQtemansexpeditioner, 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 åde inom hvarje församling belägna embetsverk

.eller andra lokaler .af allmänt intresse, som ej äro å kartan särskildt mar-
kerade. Qvarterens namn, som ej kunnat å kartan utsättas, äro för hvarje
hus upptagna i Personalregistret, så att de derstädes kunna lätt uppsökas.
efter husets adress på kartan. Egendomsförtecknipgen. redogör vidare för
hvarje egendom efter rote och qvarter.

Följands förändringar och tillägg äro i detta" års kalender vidtagna:
, Namnregistret är tillökadt med 14 sidor. Ofver 4,400 nya adresser

hafva tillkommit; c:a 3,640 hafva uteslutits på grund af dödsfall eller af-
flyttning från hufvudstaden m. m. C:a 6,125 adressförändringar hafva iakt-
tagits. Förändringarnas antal i sin helhet uppgår sålunda till c:a 14,165.
Samtliga adresser uppgå nu till något öfver 30,450.

Yrkesregistret, som fortfarande är försedt med fullständig adress
för hvar person, har äfven under sistlidna år varit föremål för en omfat-
tande granskning och är i denna årgång ytterligare ökadt med en mängd
nya specialrubrike-, --' Under rubriken Sjuksköterskor har på derom
framstäld begäran an märkts hvilka som äro inskrifna å Fredrika Bremer-
förbundets , byrå.

IPersonalregistret hafva jemväl till denna årgång uppgifterna Om
adressuummer, qvartersnamn och tomtnummer granskats. Registret i sin
helhet har utvidgats dels i följd af innevånareantalets ökuing inom staden;
dels derigenom att flere personer upptagits.

l F!gendomsiörteckningen har upptagits brandförsäkringsvärdet af
de i Stockholms Stads Brandförsäkringskontor försäkrade egendornar. De'
senaste taxeringsvärdena hafva blifvit för samtliga egendomar införda.
Uppgifterna om hvilka tomter som äro belägna på ofri eller stadens grund
hafva underkastats en sorgfällig granskning. .

Eli Registeriörteckning, afsedd att underlätta återfinuandet af de'
många i kalendern förekommande registren, har äfven i denna årgång in-
förts \ å titelbladets baksida ..

K~lendern har detta år ökats med 28 sidor -.

Till personer.. hvilkas adresser genom något fel vid mantalsupp'gifternas
lemnandeeller upptagning ej kunnat kontrolleras, har, förutom alla för-,
frågningarpr telefon, utsändts nära 1400 förfrågIlingscirkulär ..
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Hvarför utkommer ej kalendern förr än på nyåret?

Derför att upprättandet af Adressafdelningen, på det att den ej
skall blifva alltför ofullständig; ~ hvilket blefve förhållandet om ensamt
det [ernförelsevis ringa antal uppgifter som insändes till Adresskalenderns
redaktion skulle vara material för densamma, - är beroepde på tiden
för mantalsskrifningen ; och mantalsförteckningarne skola enligt föreskrift
tillhandahållas polismyndigheten den 4, Jannari. ~

;Kalenderafdelnin,gen åter är till stor del beroende af de val till
direktioner, som oftast förrättas mot slutet af. året, hvarför ej heller denna
afdelning af adresskalendern kan upprättas tidigare.

Enligt föreskrift skola i mantalsförteckningarna uppgifter lemnas om kon"
tor, bodar och. verkstäder, men. detta uraktlåtes ofta, och deraf förklaras
att kalendern ej alltid kan vara fullständig i detta afseende.

Uppgifter böra lemnas årligen, äfven om förändringar icke inträffa,
ty äldre uppgifter måste ur kalendern uteslutas, om de ej förnyas eller
rättas. Detta gäller äfven enskilda bostadsadresser. Särdeles borde herrar
handlande och yrkesidkare låta sig angeläget vara, att i god tid -- i slutet
af november eller i början af december - till redaktionen insända' skrift-
liga uppgifter om huru de önska blifva införda i kalenderns namnreqieter,
ty endast derigenom kunna ofullständigheter undvikas. Dessutom kunna
genom sådana uppgifter deras önskningar att se sina olika rörelsegrenar
rubricerade i yrkesregistret uppfyllas, enär yrkesregistret utarbeuis efter
uppgifte1'na i namnregistret.

Att vid ett så' forceradt arbete som detta, hvarvid detaljarbetet
måste fördelas på flere tiotal olika personer, fel och iukonseqvenser ej
kunna undvikas, bör lätt kunna inses och' mildt' bedömas, Redaktionen,
som för kommande år ämnar söka ytterligare justera ochRomplettera ka-
lendern, .. är emellertid' tacksam för hvarje rättelse eller förslag till för-
bättring, som vänligen meddelas. ' '

, Ju mer befolkningen stiger och anspråken på en adresskalender ökas,
desto mer måste hvar och el:1inse, att ett dylikt arbete .rnåste hafva hela
allmänheten till medarbetare. ' ,

Slutligen bedja vi få,fralhbära viii' vördsamma tacksägelse till alla de
p.ersoner, som benäget ~r,anskat: och rättat de P. Mi' som bljfvit dem
t.illstälda, '

Stockholm i, J~p:l),~ri 1893:
Utgifvarne.

I April 1893 utgifve's ett gratis-supplement, hvar-
till skriftliga uppgifte,r torde, inlemnas före den 8 April
å Seelig & O;os kontor, Klarabergsgatan 29. Uppgifterna
kunna äfven i oförseglade bref 'utan frimärke nedläggas
i -niirmaste breflåda.
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:"i!', ~,!versigt.,~f.:'St~~ltb()lins~dre~~~len~~~s
::'.' innehåll under de sjsta 7 åren.'
:"'1
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• ~l A fd el n in g. , :. '1887 1888 '1889' 1'890' i89tll~921'1893 ',-',,' .", . :,., l, ,I' c,,' "

I '

\ " or. S.l'" ..., Sidor. j S." r.... S,i." Si.dor. , Sidor.Namnregistret (inbegr. gatu-

" registret) : ,.. ,2921 305 3151 342 ?~81,3801:' 393
.Yrkesregistret 20 22 62' 68 7.?, 85 8ö

I;;~:::::t~~~~~~~~~~·:::::::·:::::::::::13: 15~ ~6:18;' 1~~ '18:"19~
I-Kalenderafdelningeh: ..:.:.......... 102"105 116 122 127 132 ,136
Fotide~,Fromm~sH(telser·o.s.v. 33' 33 34 43' 4? .~4l, 43.,'/
;Divers~ kommun~la upplysnin. .

taxor.jernvägs·~post-o. telegr., I
-. (~ik~telefo~).~nderrättelser ... / 41 40/ 412 441·' '45 '47 " 48 .
.,Egendomsförteckningen ..... ~...... 119 121 121 131; 136t, 136 "138. .

Stockholms län 25 26 26 27 L 2.8 28 .,'28
"InnehåUsregistret ;..; ; " 11 H. 1314 15 16 :.'16'1

gumma' 787 '8281 900980'1~()I4:·1,0581;Ö86

'D.rlm komma, 'I'oa",pl arrer, 1häfte1häfte 1häf~l häft~l"åft> ; ~ 1~;;e
··Kartor'.:, .." .... :..... ;..' -' 8 blad' 8'blad·8Jbla'd 8,b'ladfs, blad

, ::~'~~' ,.;;', i ~' 1 t, ;''-

. Häraf framgår attökniDJgeID/;'lsedra'n-"år
18'~'7är:

För Stora, upplagan 299 sidor tef(;toch 8 kartblad.
» ..Lill~ upplagan '167 :». ;,f:-\",'.':':'~ »,

i ,)~'~xtra·upplagan .; , 101 '»'.,; »/':,: ,::1- '. " '~:: , "

Samt 'att 'Kal13ndern 'efter lS89" har' ökat's'med"J.li'&x$i.d6t." ,

..".'t;" , ,l..'



Anmälningar och uppgifter till införande uti
Stockholms ;..Adresskalender

rör år 1894:

Ut[1ifvarne.,

'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. '---_...••..----




