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Stockholms Adresskalender- ror 1895
utkommer i 3:ne upplagor, nemIigen : c

Stora upplagan, innehållande Annons- och Adressafdelning med Yrkes-
och Personalregister, Riksdagen, samt Kalenderafdelning jemte
karta och teaterplaner; i klotband pris 8: 50.

Lilla upplagan, innehållande Annons- och Adressafdelning med Yrkes-
register, Riksdagen jemte karta och teaterplansr ; i klot-
band .... ,................................................................... pris/4: 50.

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

Register-Förteckning.
Stockholms Adresskalender för 1895 (stora upplagan) innehåller - förutom de

såsom register uppstäIda hufvudafdelningarna, Namnregister (sid. 99), Yrkesregistp.l'
(sid. 465) och Personalregister (sid. 593) - följande, till uppslags underlättande
utarbetade register.

Sid. eller Afd.-n:r.
Annons-register ;................................. 58

Fromma stiftelser; Stipendiefonder, pensionsanst., sjukkassor m. m. 2865-

Gaturegister ; (före kartan) 68

Innehålls-register 56 85-

Qvarters-register ;....... 52 O}

Husegareregister...... 52 10

Stockholms län, Special-register till härad och socknar m. m r: .•• 5675

Yrkesregistrets rubriker, sammandrag öfver 465-

~ Rättelser och tillägg se sidd. 464 o. 720 samt [2600J o. [3000J_

Stockholm, tryckt hos A. L. Normans Boktryckeri-Aktiebolag, 1895.
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STADS ARK(V

In n e håIIsfö rteck ning.
(Stora upplagan.)

Sid. o. Afd.-n:r.
I. Annonsafdelning, jemte register öfver de i adress-

kalendern upptagna annonserna .

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

blad jemte öfversigtskarta .
d) Namnregister .
e) Rättelser och Tillägg .
f) Yrkesregister med sammandrag öfver dess rubriker
g) Riksdagen, ledamöter af densamma jemte adresser
Teatrarnes biljettpriser och planer .
Personalregister (Nsfikenhetsregister) .

Kalenderafdelning:
aj Brand- o. kommunikationsväsen,. museer, bibliotek

. m. m : 1001--106.9
bJ KommunalstyreIse, kommunala verk o. inrättningar,

undervisningsverk, stater o. kårer 1071-1568
e) Helsovård, sjukvårdsanstalter m. m 1575-1647'
d) Penninginrättningar (bauk-, försäkrings- o. pensions-

inrättningar, sjuk- o. begrafningskassor) 1651-1927
ej Välgörenhetsinrättningar 1951-':-2131
f) Föreningar, sällskap o. klubbar 2151-2525
g) Bolag af allmänt intresse ·.. 2531-2545
h) Teatrar ·.. ·· ·· · 2561-2567
i) Tidningar och Tidskrifter · 2571-2598
j) Fromma stiftelsers, pensionskassors m. fl. fonder 2601-'2863

Register öfver desamma 2865-2869
k) Stockholms skeppslista, hamn-, hyrkusk-, åkare-,

stadsbuds- och skorstensfejaretaxor, ordnings-
föreskrifter för Stockholm, jernvägs-, posto, tele-
graf- och rikstelefon-underrättelser m.m 2875-2942

IJ Egendomsregister 3001-5200
m) Qvartersregister .. , : 5201-5206
7/) Husegareregister 5210-5225'
o) Stockholms län · · 5401-5671
1))Register öfver härad och socknar inom länet 5675
q) Innehållsregister 5685-5700
Anvisning till kalenderns begagnande, se omstående sida.

16-64

II. 66-67
68-80

81-96
99-464

464
465

554-570.
583-590,
593-714

ur.

--
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Anvisning för kalenderns begagnande.
Kalender,~ är upprättad i lexikografisk 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, ~Iagnuson, Nilson, Olson, Petterson och Soenson, der de
olika stafningssätten (med s ss t tt n hn x och z etc.) stå om hvarandra och,
till lättnad vid upp~ökandet,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 förorsakar deras olika plats flere sidor från hvar-
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:
Dub bla 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 nu
eller - nd ; rel'ler rd , t eller dt; u eller v; hv eller w; qu qv eller kv; sk
se eller .sclr; 'sj sk eller sch; u eller ou; o å eller au; ö eu ue eller oe;
t tt .theller ht; s eller z; ks eks eller x; inskjutna h och stumma e; samt
vid begynhelsebokstäfverna: C eller K; C S eller Z; J eller Lj: Hj J eller
Gj; K Kf Kj eller Tj.

Alla namn' med prefixet de återfinnas under D. .
Adresser för Apotek, Banker, Bankirer, Begrafningsbyråer, Beskick-

ningar, Brand-, Lifförsäkrings-, Sjö- och Olycksfallfi5rsäkringsbolag, Bud-
ningskontor, Byråer, Cabinets, Distriktsläkare, Embetsverk (Stadens och
Statens), Fattig-, sjuk- och försörjningsinrättningar, Hotell och rum för
resande, Kanslier, Kaserner, Klockare, Kompaniområdesbefälhafvare, Kon-
sulat, Kyrkor, kapell och bönesalar, Källare och restauranter, Polissta-
tioner, Rotemansexpeditioner, Skolor, Stadsbuds-expeditioner o. -stationer,
Vaccinationsdistrikt m.' m., äro gemensamt upptagna under sina rubriker.

Uppgift öfver adresskalenderns generella innehåll finnes intagen å
föregående sida. Innehållsregistret i slutet af boken (egentligen afsedt
för kalenderafdelningen), hvilket utgifvarne sökt göra så fullständigt som
möjligt, hänvisar äfven till Namn- och Yrkesregistren, ehuru ej alla i
dessa upptagna rubriker äro upprepade. Namnregistret samt Yrkes- och
Innehållsregist1'en komplettera således hoarandra. .

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

Några under tryckningen tillkomna uppgifter äro införda å sidd. 464-
och 720 samt under n:ren [2600] och [3000J.



.Till Allmänheten.
1895 års årgång af Stockholm's Adresskalender, som härmed öfver-

Ismnas i allmänhetens. bänder, företer, jemförd med' föregående årgångal-
en väsentlig olikhet deruti~H1al1, att alla hänvisningar från innehållsregistret
till Kalenderafdelningen numera icke hänföra sig till sidonummer utan till
afdelningsnummer. Anledningen till denna förändring är följande.

Efter framställningar från styrelsen för Stockholms fastighetsegare-
förening till Utg. af Adresskalendern om införande i kalendern af ett
alfabetiskt ordnadt register öfver egare och innehafvare af de fastigheter,.
lägenheter och åbyggnader, som upptagas i kalenderns Egendomsregister,.
beslöto sig Utg. - med hänsyn till den allmänna nytta, som ett sådant
register, i korthet kallad t Husegareregister, bör medföra - att trots de,
stora kostnader, som dermed skulle blifva förenade, i kalendern införaetr

. .sädaut register. Då emellertid utarhetandet häraf och dermed sammanhän-
gande kollationeringar med officiella handlingar (nödvändiga åtgärder för.
att, så vidt möjligt, undvika samma persons upptagande under olika' titlar- '
eller olika förnamn) icke utan att försena bokens utgifvande kunde upp-
skjutas så långt fram i januari, att årets mantalsförteckningar kunde
läggas till grund för Husegareregistret, nödgades Utg. grunda Egendöms- ,
registrets uppgifter å 1894 års mantalslängd och derefter, till den 31 de-
cember 1894 beviljade lagfarter. ' r ' r

Som emellertid allmänheten varit van vid och torde kunna ha berät-
tigade anspråk på att i AdresskalE'ndern vinna upplysning om hvilka som
enligt löpande årets mantal~föl'teckningar äro egare till hvarje taxeringsbar
fastighet inom staden, blef af ofvan nämnda åtgärd en gifven följd, att
jemväl Nyfikenhetsrepistret, som skall grunda sig på mantalsförteckningarna,.
måste upptaga lcoarje sådan fastighet och dess egares namn. .

Sedan nu grunden för upptagande af egare var bestämd, fann sig Utg.;
för att Husegareregistret måtte fylla sitt ändamål, föranlåten att icke åt-
nöja sig med att hänvisa till sida i Egendomsregistret, i hvilket fall upp-
sökande af en egare skulle ha varit förenadt med afsevärd t.idsutdrägt,
utan borde hvarje qvarter förses med särskildt nummer.

Betänkligheter för att genom en ny nummerseries införande vålla för-,
villelser och misstag vid sökande efter qvarteren i Egendomsregistret med
hjelp af afdelningsnumren, manade emellertid Utg. att tillse, huruvida icke
sådant kunde undanrödjas, och återstod då ingen annan utväg än att upp-
dela hela Kalenderafdelningen i af'deluingar med skilda nummer,någotsom
äfven för uppslag af styrelser m. m. borde vara till betydlig lättnad,
om sida och spalt blott indelades i ett tillräckligt antal nummer. Till
fondgrupperna kunde nu ock hänvisas efter samma nummersystem i stället
för det kombinerade med romersk siffra och litt, som hittills användts.

Att Utg. sålunda ej heller detta år ryggat tillbaka för dryga kostna-
der till allmänhetens gagn torde vara uppenbart, och våga Utg. derför hop-
pas, att .äfven allmänheten ii sin sida skall uppskatta de skedda förbättrin-
game.
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Följande ändringar "äro i detta års kalender för öfrigt vidtagna:
Namnregistret. Ofver 3,200 nya adresser hafva tillkommit; c:a

3,100 hafva uteslntits på grund af dödsfall, afflyttning från hufvudstaden
eller dylikt. C:a 5,100 adressförändringar hafva iakttagits. Förändringar-
Ilas antal i sin helhet uppgår sålunda till öfver 11,400. Samtliga adresser
uppgå nu till något öfver 31,000. .

Det i fjolårets kalender påbörjade sammanförandet af lika ljudande,
'Olika stafvade namn till gemensamma namngrupper med sifferbeteckning
för de olika stafningssätten, en åtgärd, som med gillande mottagits af all-
mänheten, har i denna årgång fullföljts med en del namn, 11 till antalet.

Yrkesregistret, som' fortfarande är försedt med fullständig adress
för hvar person, har äfven till denna årgang underkastats en fullständig
granskning och är i denna årgång ytterligare ökadt med en del 'TIyaspecial-
rubriker. Ett sammandrag öfver de 64:4: rubrikerna i yrkesregistret före-
går detsamma. En blick på detta sammandrag torde bättre än något
annat erinra om, hvilken mängd upplysningar'står att vinna i yrkesregistret,
'Och för sin del skulle Utg. vilja uppmana allmänheten att flitigt begagna
:sig af· Yrkesregistret.

Personalregistret (Nyfikenhetsregistret) upptager i denna årgång för
jMsta gången samtliga taxerade fastigheter, tomter och åbyggnader samt
deras egare, enligt årets mantalsförteckningar. Registret har till följd
deraf ökats med 8 sidor - en för Utg. kännbar uppoffring, som Utg. dock
ej tvekat underkasta sig,'i hopp om att utvidgningen skall lända allmän-
heten till båtnad ej mindre vid undersökningar om egare och hyresgäster,
än då upplysningar önskas ur Egendomsregistre't angående brandförsäkrings-
'Och taxeringsvärden m. m., enär Personalregistret, så fullständigadt, blir
en nyckel till det förra, då man känner en fastighets adress, men ej i
hvilket qvarter den är belägen.

I Kalenderafdelningen ha i sammanhang med ofvannämnda num-
mersystems införande Bank- och Försäkringsinrättningar ordnats enligt
-den i statistiska uppgifter brukliga följd.

De nya skylt. och velocipedjörordningarna äro i sin helhet införda
bland öfriga »Ordningsföreskrift.er». ,

I Egendomsregistret, som enligt hvad ofvan säges för hvar fastig-
bet såsom egare upptager den eller dem, som 1894 års mantalslängd npp-
tog såsom egare eller derefter, intill den 31 dec. samma år, å egendomen
·erhållit lagfart, ha i år införts brandförsäkringsvärdenaför såväl de i
Stockholms stads brandi6rsäkringskontor som de i bolagen Skandia
'och Svea för all framtid försäkrade egendomar. De senaste taxerings-
värdena hafva blifvit för samtliga egendomar införda.

Registrets uppgifter om fastighetsnummer äro jamförda med och ju-
sterade efter Stockholms stads tomtbok.

Ett Husegareregister har, såsom ofvan nämnts, blifvit införlifvadt
med kalendern.

Till personer, hvilkas adresser ej genom mantalsuppgifterna eller andra
källor blifvit kontrollerade, ha förfrågningar till ett antal af 1500 utsändts.

Stockholm den 31 januari 1895.
utgifvarne.
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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
de 'uppgifter, som insändas till Adresskalenderns redaktion skulle vara
material för densamma, - är beroende p~ tiden för mantalsskrifningen;
och mantalsförteckningarne, som enligt föreskrift skola tillhandahållas polis -
myndigheten den 4, kunna för Red. blifva tillgängliga först den 8 Januari.

'Kalenderafdelningen åter är till stor del beroende af de val till
direktioner, som ofta förrättas mot slutet af året, hvarför ej heller denna
afdelning .af kalendern 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 inträjfa~
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 namnreqister;
ty endast derigenom kunna ofullständigheter undvikas. Dessutom kunna
genom sådana uppgifter deras önskningar att se sina olika rörelsegrenar
rubricerade i yrkesregistret uppfyllas, enär yrkesregistret utarbetas efter-
uppgifte1'na i namnregistret. .

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

J u mer befolkningen stiger och anspråken på en adresskalender ökas,
desto mer måste hvar och en inse, att ett dvllkt arbete måste hafva hela
allmänheten till medarbetare. 01·· -

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 1895.
Utgifvarne.

~ .
. .

Meddelanden rörande Adresskalendern emottagas å redaktlonsbyrån,
Fredsgatan 28, 3 tr., under februari, söknedagar kl. 9 f. m.-3 e. m.
Allm. tel, 92.

L:! I april 1895 utgifves ett gratis-supplement. Skriftliga uppgifter torde in-
lenmas före den 5 april till Adresskalenderns expedition, Vasagatan 16·.Sr, 18.



P. M.

~ ~

I Sid.-n:r 9-16 reserveras I
för det i april utkommande
Supplementet, hvilket böl'
inlastas näst härefter.~--------~

. angående uppgifters lemnande till nästa årgång af

Stockholms Adresskalender.
l) Uppgift bör vara tydlig, daterad och undertecknad. Blanketter

till uppgifter erhållas' kostnadsfritt i boklådorna från rnidten af november.
2) Uppgift bör insändas j'öre midten aj' December under adress:

Adresskalendern, Stockholm, N.
Ofrankerade bref utlösas.

3) Uppgift bör innehålla':
a) tillnamn och initialbokstäfver (eller förnamn), tydligt skrifna,
b) yrke eller titel,
ej bostadsadress,
d) affärsadress, (kontor, bod, verkstad m. m.),
e) mottagningstider, telefoner, firma m. m., som för allmänheten

kan vara af värde att känna.
4) Uppgift bör lemrias om hvad som skall utgå ur kalendern.
5) Om uppgift till kalendern och mantalsuppgift äro olika, bör detta

särski Idt omnämnas, emedan eljest samma person sannolikt blir införd på
tvenne ställen under olika titlar eller adresser.

6) Ny uppgift bör lemnas ior hvarje år, äfven om ingen för-
ändring önskas.

Stockholm Januari 1895.

Redaktionen.

Adresser och firmor införas i Adresskalendern utan afgift, då upp-
-giften icke öfverstiger två rader; för öfverskjutande rader erlägges l krona
pr rad. Annonsmeddelanden intagas blott efter särskild. öfverenskom-
melse och skälig taxering.




