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Stockholms Adresskalender rör 1898.
Hufvudupplagan, pris 8 kr. 50 öre i klotband

innehåller: Annonsafdelning, Namnregister för Stockholm,
och Djursholms villastad, Yrkesregister, Riksdagen, Personal-
register, Kalenderafdelning, Teaterplaner, Egendomsregister,
Qvartersregister, Tomtarealregister, Husegareregister, Läns-
afdelning och Karta öfver Stockholm.

Lilla upplagan, pris 4:kr. '50 öre i klotband
innehåller: Annonsafdelning, Namnregister för Stockholm
och Djursholms villastad, Yrkesregister, Riksdagen, Teaterplaner
och Karta öfver Stockholm. .

O b , I april 1898 utgifves ett gratis-supplement. Skriftliga uppgifter torde in-S.. lemnas före den 5 april till Adresskalenderns byrå, Vasagatan 16 & 18 eller
med posten tillställas red. under adr.: Adresskalendern, Stockholm, N.

Hufvudupplagan for 1898
innehåller utom de såsom register uppstäIda hufvudafdelningarna

Namnregister [115J, Yrkesregister [532J, Personalregister [641J,
följande till uppslags underlättande utarbetade

register:
Annonsregister 65
Gaturegister (före kartan) 84
Sammandrag af Yrkesregistrets rubriker 529
Fromma stiftelser, stipendiefonder, pensions- och sjukkassor m. m. [2865J
Tabell öfver församlingar, rotar och qvarter efter [5200J
Tomtarealregister l5201]
Qvartersregister :......... [5211 J
Husegareregister , [5218]
Specialregister till Stockholms län (härad, socknar m. m.) [5675]
Innehållsregister . [5676]

~ Rättelser och tillägg, se sidd. 519 och [1000].

Stockholm, tryckt å Centraltryckeriet, 1898.
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In n ehå IIsfö rteckn ing.
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Sid. o. Md.-n:r.
I. Annonsafdelning, jemte Annonsregister 17-78

II. Adressaf'delning:
a) Förteckning öfver gator m. m. som ändrat namn .
b) Adresser å gator, gränder och torg m. m .
e) Karta öfver Stockholm .
d) Namnregister .
ej Rättelser och Tillägg. (Se f. ö. 1000) .
f} Djursholms adressförteckning ~ .
g) Yrkesregister med sammandrag öfver dess rubriker
h) Riksdagen, ledamöter af densamma jemte adresser
Teatrarnes biljettpriser och planer .
Personalregister (Nyfikenhetsregister) .

III. KalenderafdeJning:
aj Brand- o. kommunikationsväsen, museer, bibliotek,

beskickningar, konsuler m. m 1001--1069
bJ KommunalstyreIse, kommunala verk o. inrättningar,

undervisningsverk, stater o. kårer 1071-1569
e) Helsovård,sjukvårdsanstalter m. m 1575-1649
d) Penninginrättningar (bank., försäkrings- o. pensions-

inrättningar, sjuk- o. begrafningskassor) 1651-1947
ej Välgörenhetsinrättningar.. 1951-2131
f) Föreningar, sällskap o. klubbar 2151-2529
g) Bolag af allmänt intresse 2531-2548
h) Teatrar 2561-2567
i) Tidningar och Tidskrifter 2568-2578
j) Fromma stiftelsers, pensionskassors m. fl. fonder 2601-2864

<Register öfver desamma 2865-2870
k) Stockholms skeppslista, hamu-, hyrkusk», åkare-

(äfven taxameter-), stadsbuds- och skorstens-
fejaretaxor, ordningsföreskrifter för Stockhohn,
jernvägs-, posto, telegraf- och telefon-underrät-
telser' m. m 2875-2942

IV. Egendomsafdelning:
aj Egendomsregister 3001-5200

Tabeller
b) Tomtarealregister 5201-5209
ej Qvartersregister "' 5211-5216'
dJ Hnsegareregister 5218-5235

Y. Länsafdelning: Stockholms län 5401-5671
Register öfverhärad och socknar inom länet. ..r.. 5675

VI. Innehållsregister 5676- 5693
__ Anvisning till kalenderns begagnande, se omstående sida.

82-83
84-96'

97-112
115-518

519
523-526
529-605
606-608
631~637
641-772
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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, sådana dessa blifvit i uppgift till kalendern eller på mantals-
uppgift angifna. Undantag härifrån äro dock gjorda för de till namngrupper
sammanförda lika ljudande, men olika stafvade namn. Det torde obser-
veras att samma yrke kan få uppsökas på olika ställen såsom t. ex. Hand-
lande, Kryddkramhandlånde, Specerihandlande m. fl. Vid olika stafning
af lika ljudande namn, som ofta förorsakar deras olika plats flere sidor
från hvarandra, är hänvisning i allmänhet gjord till de andra stafnings-
sätten. .

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 I, n, p, s och t; f eller ph; fy 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, ckseller 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, Bankirer, Begrafningsbyråer, Beskick-

ningar, Brand-, Glas-, Inbrotts-, Lif-, Sjö- och Olycksfallsförsäkrings-
bolag, Budningskontor, Byråer, Cabinets, Distriktsläkare, Embetsverk (Sta-
dens och Statens), Fattig-, sjuk- och försörjningsinrättningar, Hotell och

, rum för resande, Kanslier, Kaserner, Klockare, Kompaniområdesbefälhaf-
vare, Konsulat, Kyrkor, kapell och bönesalar, Källare och restauranter.
Patentagenturbyråer, Pensionat, Polisstationer, Rotemansexpeditioner, Sko-
lor, Stationer för droskor, stadsbud och arbetsåkdon, Vaccinationsdistrikt
m. m. äro gemensamt upptagna under sina resp. rubriker. ,

Uppgift öfver Adresskalenderns generella innehåll finnes intagen å
föregående sida. ' .

Innehållsregistret i slutet af boken [5676]-[5693] (egentligen af-
sedt för kalenderafdelningen), hvilket utgifvarne sökt göra så fullständigt
som möjligt, hänvisar äfven till N amn- och Yrkesregistren, ehuru ej alla i
dessa upptagna rubriker äro upprepade. Namnregistret samt Yrkes- och
Innehållsregistren komplettera således hoaramdro,

Några personer hafva begärt att ej blifva införda i Adresskalendern.
Några under tryckningen tillkomna uppgifter äro införda å sidd. 519

och 1000.



Till Allmänheten.
Då Stockholms Adresskalender för år 1898 nu öfverlemnas i Allmänhetens

händer, anse sig Utg. ej böra underlåta att påpeka hurusom det endast genom
ett utomordentligt forceradt redaktions- och tryckeriarbete varit möjligt att
endast en dag senare än vanligt utgifva kalendern, hvars försenande ju var att
vänta, dels till följd af den ovisshet som uppstod under kalenderarbetets brå-
daste tid genom den hotande, nyss bilagda arbetskonflikten inom Stockholms
boktryckerier, dels på grund af framflyttning till den 15 januari af sista dagen'
för mantalsuppgifternas öfverlemnande från polismyndigheten till rotemännen
(se sid. 7).

För öfrigt är rörande detta års kalender särskildt att påpeka följande:
Namnregistret i denna årgång har Red. särskild t vinnlagt sig att med

största sorgfällighet utarbeta... För uppslags underlättande delas detsamma i
två afdelningar, A-K, L-O, åtskilda medels en kartong. - Cirka 4,150
nya adresser hafva tillkommit: c:a 3,000 hafva uteslutits på grund af' dödsfall,
afflyttning från hufvudstaden eller dylikt. Öfver 3,600 adressförändringar hafva '
iakttagits. Andringar i firmanamn, förnamn, titlar, telefonnummer o. d. äro
gjorda till ett antal af c.a 2,700, hvadan sålunda förändringarnas antal i sin hel-
'het uppgå till c:a 13,450. Samtliga adresser uppgå nu till c:a 34,100.

Djureholme villastads adressjörteckning utgör jemväl i denna årgång ett
sjelfständigt bihang till Namnregistret (se sid 523).

Yrkesregi,stret är i denna årgång ökadt med en del nya specialrubriker.,
Ett sammandrag öfver de 700 rubrikerna i yrkesregistret föregår 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 bedja Utg.
få uppmana allmänheten att flitigt begagna sig af Yrkesregistret. Liksom
inom gruppen advokater (juridiskt bildade sakförare) är angifvet, hvilka som
'äro ledamöter af Sveriges advokatsamfund, äro ock särskildt betecknade af bygg-
nadsnämnden godkände byggmästare, af vederbörande myndigheter antagna
entreprenörer för gasledningar, för vatten- och afloppsledningar och för led-
.ningar för ström från Stockholms elektricitetsverk, äfvensom de af Fredrika-
Bremer-förbundet inregistrerade sjuksköterskor.

Teaterplanernas antal har i år ökats med en, Folkteaterns.
. Personalregistret (Nyfikenhetsregistret) upptager sedan tre år tillbaka

samtliga taxerade jastigheter, tomter och åbyggnader och deras egare enl'igt
årets mantalsj'örteckningar. Registret har i år ökats med 3 sidor.
I syfte att göra detta register till en så fullständig vägledare som möjligt, är,
som bekant, för alla fastigheter som ligga vid gatukorsningarna utsatt en hän"
visning till hufvudadressen, på det att derigenom den, som känner endast i
hvilka gators närhet en fastighet är belägen, må blifva satt i tillfälle att upp-
söka dess adressnummer. Redan förut har påpekats, hurusom detta register
och Egendomsregistret i flera afseenden utfylla hvarandra, och särskildt att
under hvarje fastighets adressnummer i Personalregistret fås upplysning, i hvilket
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-qvarter den är belägen och dermed äfven hänvisning till det ställe i Egendoms-
registret, der öfriga upplysningar om fastigheten står att vinna:

I Kalenderafdelningen ha en del nya institutioner, sällskap och fonder
-tillkommit och det nya velocipedreglementet [2902J samt den nya
hamntaxan [2877J införts. .

I Egendomsregistret, som för hvar fastighet såsom egare upptager den
-eller dem, som 1894 års mantalslängd uppgaf vara egare eller
derefter intill den 31 dec. 1897 å egendomen senast er-
hållit lagfart, uppgifvas brandförsäkringsvärdena för de i Stockholms stads
brandförsäkringskontor samt bolagen Skandia, Svea och Skåne för all framtid
försäkrade egendomar. De senast faststäida taxe'ringsvärdena äro för
samtliga fastigheter angifna. Fastighetsnummer-beteckningen, som är jemförd
med och justerad efter Stockholms stads tomtbok, grundar sig äfven
denna årgång på officiella handlingar, i det att alla till och med 1897 års
utgång faststäida tomtstyckningar iakttagits. - Detta register innehåller från
och med denna årgång, liksom Personal-(NYfikenhets-)registret från och
med 1896, i det närmaste alla såsom adresser möjliga uppslagsord.

Husegareregister, utarbetadt på grundvalen af Egendomsregistret, åt-
följer äfven denna årgång af kalendern.

,Innehållsregistret i slutet af boken har ytterligare fullständigats och
torde benäget beaktas af en hvar, som vill söka upplysningar i kalendern.
Endast en flygtig blick i detta register är tillräcklig för att öfvertyga om hvilken
oanad mängd af uppgifter, som derstädes är att finna.

Rörande den med kalendern införlifvade Kartan må nämnas, att den-
samma undergått behörig justering, hvarvid nya gator, de genom 2 nya rotars
inrättande ändrade rote[lränserna inom Kungsholms och Adolf Fredriks
församlingar, samt spårvägs- och ångslupslinler införts å densamma; att alla till
årets slut bebyggda tomter betecknats med särskild färg,. att
.gränsen mellan ny och gammal stadsdel utmärkts; att förslagen till
ordnande af Djurgårdens närmast Djurgårdsbron belägna del samt den s. k.
Djurgårdsstaden angifvits å kartan; samt att samtliga beteckningar å kartan stå
i öfverensstämmelse med, de i sjelfva kalendern använda och särskildt att
-quarterens röda nummer å Kartan äro desamma som. a/-
delningsnumren i Kalenderns Egendomsa/delning, hvilken
sålunda blir en vägledande, innehållsdiger text till kartan. Den i fjol nya, i
Kalenderafdelningen [2881] meddelade öfversigten af de nya bestämmelserna
(lm taxametern är satt i samband med kartan, så att man efter att hafva
uppmätt afståndet på denna lätt kan beräkna priset för åkning en gifven väg-
längd med taxameteråkdon.

Till personer, hvilkas adresser ej genom mantalsuppgifterna eller andra
källor blifvit kontrollerade, ha i år förfrågningar till ett antal af 1,875 utsändts
och svar å cirka 1,200 af dem inkommit.

Slutligen våga Utg. uttala en förhoppning, att Allmänheten skall välvilligt
uppskatta det i syfte att göra kalendern allt mera gagnelig å densamma
nedlagda arbetet.

Stockholm den 31 januari 1898,
Utgi/varne.
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Hvarför utkommer ej kalendern förr än på nyåret?
.Derför att upprättandet af Adressafdelningen är beroende påtiden1

för mantalsskrifningen! - Oaktadt det med hvarje år alltjemt ökade till-
mötesgåendet från Allmänhetens sida att insända uppgifter till redaktionen -
i år ha inkommit inemot 6,000 sådana mot c.a 600 år 1S9 l - och oaktadt
red. telefonledes inberatar mer än 15,000 telefonabonnenters önskan beträffande
deras kalenderuppgifters lydelse, återstår dock ett antal af 13,000 uppgifter,
för hvilkas kollationerande eller nyregistrerande annan lämplig källa än
mantalsuppgifterna f. n. ej finnes. Och som enligt k. kungörelsen angående
mantalsskrifningen i Stockholm den 28 maj 1897 mantalsförteckningarna
skola genom polismyndigheten vara slutligen aflemnade till rotemännen först
den J 5 januari, kunna de ej heller förr än den dagen med säkerhet på-
räknas vara för redaktionen tillgängliga.

Kalenderafdelningens utarbetande åter' är till stor del beroende at
de direktions' och andra val, som ofta förrättas vid tiden strax före och
efter årsskiftet, livarför ej heller denna afdelning af kalendern gerna kan,
upprättas tidigare.

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

För åstadkommande, så vidt möjligt är, af en fullständig adresskalender,.
bör derfö1' enh.oar betrakta (jet såsom ett allmännytti{lt åli(/-
gande att årligen till red. insända sina uppgifter för kalendern, äfven om
förändringar icke inträffat, ty äldre uppgifter måste ur kalendern uteslutas,
om de ej förnyas eller af kalenderns red. kunna genom tillförlitliga källor
kontrolleras. Detta gäller äfuen enskilda bostadsadresser. Särskildt 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
skriftliga uppqifter om huru de önska blifva införda i kalenderns namnreqister,
ty eridast derigenom kunna ofullständigheter undvikas. Dessutom komma
genom sådana uppgifter deras olika rörelsegrenar att blifva behörigen rubri-
cerade i yrkesregistret, ty yrkesregistret utarbetas efter- namnreqistrei.

Att vid ett så forceradt arbete som detta, livarvid detaljarbetet måste
fördelas på mer än femtio 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 kalendern, är
emellertid tacksam för hvarje rättelse eller förslag till förbättring, som vän-
ligen meddelas. (Anonyma ekrifoelser äro deremot i flertalet fall af föga
nytta, då ju red., i saknad af kännedom om hvem anmärkaren är, ej blir
i tillfälle att utbyta åsigter med. honom.)

Ju mer befolkningen stiger och anspråken på en adresskalender ökas,
desto mer måste hvar och en inse, att ett dylikt arbete måste hafva hela
allmänheten till medarbetare; och kunde detta önskningsmål åtminstone
tillnärmelsevis uppnås, skulle kalendern kunna utgifvas vid snart sagdt
hvilken tid på året som helst.

Slutligen bedja vi få frambära vårt vördsamma tack till alla de per-
soner, som benäget granskat och rättat de P. M., som blifvit dem tillstäida

Stockholm i januari 1898. Utgifvarne.



P. M.
i(; 1
I

'Sid.-n:r 9-16 reserveras
för det i april utkommande
Supplementet, hvilket bör
infästas näst härefter. -:f .~
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angående uppgifters lemnande till nästa årgång af

Stockholms Adresiskalender.
1) Uppgift bör vara tydlig, daterad och undertecknad. Blanketter

till uppgifter erhållas kostnadsfritt i boklådorna från rnidten af november.
2) Uppgift bör insändas ·i senare hälften af november, men

alltid senast före midten af december under adress: Adress-
kalendern, 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.),'
ej mottagningstider, telefoner, firma m. m., som för allmänheten

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

särskildt omnämnas, emedan eljes samma person sannolikt blir införd på
tvenne ställen under olika titlar 'eller adresser.

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

Stockholm i januari 1898.
Redaktionen.

Adresser och firmor införas i Adresskaleudern 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.

Meddelanden rörande Adresskalendern mottagas å kalenderns byrå i CentraI-
tryckeriets hus, Vasagatan 16 & 18, 2 tro öfver gården, under tiden 1-28 februari samt
1-10 april kl. 9 f. m.-3 e. m. samt 16 november-31 januari kl. 9 f. m.-8 e. m.,
allm. tel. 6986 och 87 18, samt under öfriga delar af året af redaktören pr allm, tel. 30217.

-----~-----




