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S T O C K H O L M S  A D R E S S K A L E N D E R  
Hufvudupplagan, i klotband, pris Kr. 9.50, 

Inne  h a l l  e r : Annonsafdelning, Namnregister för Stockholm, Djursholm, Saltsjöba- 
den och Storängen samt Lidingö villastad, Yrkesregister, Teaterplaner, Personalre- 
gister, Kalenderafdelning, Egendomsregister, Kvartersregister, Husagareregister och 

Karta öfver Stockholm. 

Lilla upplagan, i klotband, pris Kr. 5.-, 
Inne  hal l  e r :  Annonsafdelning, Namnregister för Stockholm, Djursholm, Saltsjöba- 
den och Storangen samt Lidingö villastad, Yrkesregister, Teaterplaner och Karta 

öfver Stockholm. - - 
Supplement I, inneh&llande Adressförteckning öfver Riksdagens ledamöter 

jämte Rattelser o011 tillagg, utcifves ftre januari  iii inads utgång. 
Supplement II, upptagande senare inlromna Rättelser och tillägg, sarskildt 

Aprilflyttningar, utkommer i medio a,f april. Skriftliga uppgifter om ändrad 
adress eller öfrigt, som bör intagas i suppleinent II, böra tillställas Redaktionen 
före den 5 April under adress: Adresslralendern, Stockholm, C. 

Bada dessa supplement tillliandahållas g ra t i s af herrar Bokhandlare. 

angående uppgifters lämnande till Adress- 
e e kalenderns nästa årgång! 

1) Uppgift bör vara tydlig, daterad. och undertecknad. Blanketter till uppgifter 
erhållas å Adresskalenders hyra, Klara V. ICyrkog. 3 1 .  

2) Uppgift till Adressafdeliiingen bör i n s h d a s  före den 10 oktober under adress: 
Adresskalendern, Stockholm C. Uppgifter kunna insändas ofrankerade med posten. 

3)  De skriftliga förfrilgriingar, som af Ked. iitsändas omkring den 20 sept., torde 
besvaras snarast möjligt och senast den 10 oktober, före hvilken dag afven ny- 
inflyttade och nyetablerade firmor torde insända tydlig uppgift om adress, affärs- 
bransch, telefon m. m., vederbörligen undertecliiiad och daterad. 

4) Om uppgift hör alldeles utytt, torde detta benäget meddelas. 
5) Ny iippgift bör liimnas för 1ivai.je &r, iiflren om ingen föi-iindring önskas. 
Stockholm i december 1908. 

Redaktionen. 

Adresser och firmor införas i Adresskalenderii iitail afgift, då uppgiften icke 
öfverstiger två rader (c:a 60 bokstafver); fur öfverskjutande rader erlägges l krona 
pr rad. 

I Yrkesregistret införes firma eller persoii afgiftsfritt under endast en rubrik. 
För hvarje öfverskjutande rubrik erlägges l krona. 

Heddelanden rörande Adresskalendern mottagas å Kalenderns byrå, Klara 
V. Kyrkog. 11: Febr.-Maj o. Sept. kl. 9-3, Okt.-Jan. kl. 9-8. Telefoner: Riks. 
53 88, Allm. 87 18 och 51 02. 
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Utdral! ur några utlåtanden:
· " får afgifva det utlåtandet, att jag an-

ser »Eternit- vara ett i al/oförstklassigt tak-
täckningsämne. Stockholm i okt. 1908.

Fritz Söderberg.
CiviIingeniör.

· .. att Eternit .. synes mig från aliaprak-
tiska synpunkter .. vara det bästa taktäck-
ningsmaterialsom nu finnes (om man undan-
tager väl isolerad kopparplåt), hvarför jag
också tillstyrkt dess användande på Nobel-
stiftelsens Laboratorium för(jsikalisk kemi.

Stockholm 23 okt. Rudol S. Enblom,
A.rkitekt. Otverlärare i Byggnadsyrkesskolan.

· .. med stöd af min erjarenhetfrånflere
byggnader, där Eternit kommit till använd-
ning, särskild t härvarande byggnader för
epidemisjukhus ...

Jag tvekar ej att uttala såsom min åsikt,
att eternitskifler säkerligen är det bästa
numera bruklIga taktäckningsämne.

SundsvaU den 30 okt. 1908.
N. Källander.

Stadsarkitekt.

SVERIGES STATSBANOR
Baninl!eniören

Kiruna. 24 Sept. 1908.
· .. att det med Eternit täckta taket å

Björklidens stationsstuga, trots de särskildt
vintertiden rådande svåra väderleksförhål-
landen, fortfarande står sig vill och att
ännu ej efter tvenne år nållon felaktighet å

detsamma förmärkts. Enligt hittills här vunna erfarenhet synes således Eterniten motsvara de
fordringar som kunna ställas på ett förstklassigt taktäckningsämne och synes den i längden ställa
sig billigare än här förut använda sådana. A. B. Gärde.

PROGRESS.
för 60S eller Spritt

Vattnet uppvärmes under

dess. passerande genom ap-
paraten.

Obs.! Sprit- eller gas-
åtgången oerhördt liten.

A.•B. Svenska' Metallverken,
Klara Västra Kvrkogata 1.7,Stockholm.



AFBILDNINGAR
AF EN DEL UNDER ÄR 1908 FULLBORDADE

NYBYGGNADER ISTOCKHOLM
Fotografier af Hof'I'ot ogra ter; A. Blomberg.

KUNGL. DRAMATISKA TEATERN

,\gare: ,"'{!lfn/.

,\rkitckl r». /.Ujcl,:1'i8t.
Byg~1l1ä-t;ll'e F. j)nhl.

Norrmalmstorg 3

Xgare . B. Öhnwn.
Arkitekt: F. Boberq,
Byggmästare : J. Sar/II.

WAllINSKA SKOLAN [Iegnårslunden]

.\:;are: .c..n. IValli//s/,;n Flickskolan.
,\ r l>. itektcr : .Hagström tC: Ekman.
Bvggmästarc : R. Benqteso u;









fÖRETAL.
Efter de omfattande förändringar Stockholms Adresskalender i fjor

undergick äro i år inga större nyheter att anteckna. Antalet af sådana
detaljändringar, som orsakas af flyttningar inom eller till och från Stockholm,
har varit ungefär normalt. Sålunda äro för året att anteckna 5,220 adress-
förändringar samt 3,000 nya adresser och 2,460 uteslutningar, inom hviIka
grupper nog flertalet betecknar in- och utflyttningar; motsvarande siffror
för 1906 voro 5,400, 3,800 och 2,120, och i jämförelse med 1905 ha både
adressförändringar och utflyttningar betydligt ökats, men inflyttningarna af-
sevärdt minskats. I betraktande af det stora antalet växande egna-hems-
samhällen i Stockholms närhet tyda dock ej dessa siffror på någon sådan
minskning af affärsverksamheten, som man på grund af de tryckta tiderna
kunde vänta. Utom de nämnda ändringarna finnas i Namnregistret 6,870
ändringar af mera formellt slag (ändrade titlar, telefonnummer o. d.). I
denna siffra ingå en del postadressuppgifter, nämligen för sådana adressa-
ter, som låta hämta sin post, ty för dessa har det befunnits ändamålsenli-
gare att utsätta postkontorsbeteckning (Sthlm 1, 2, 3 etc.) än den förlidet år
i samråd med postverket genomförda stadsdelsbeteckningen (C, K, Va etc.),
hvilken senare emellertid i minst 9 fall af 10 visat sig leda till snabbare
postutdelning.

Till förutvarande adressförteckningar för närliggande villastäder har i
år kommit en ny för den i snabb tillväxt stadda Lidingö villastad.

Den i fjor med allmänt gillande mottagna omgrupperingen och ut-
vidgningen af Kalenderafdelningen har i år lämnats nästan orubbad. Emel-
lertid må till lättnad vid användningen ånyo påpekas, att öfversikter af inne-
hållets gruppering inom de olika hufvudafdelningarna finnas å sid. 8, 1499,
1651, 2201, 3571 och 4601 samt att underafdelningsrubrikerna å sid. 1651
för C. Allmänna inrättningar äro för bättre minnes skull ordnade i bok-
stafsföljd.

Egendomsafdelningen företer i följd af årets allm. fastighetstaxering be-
tydande sifferändringar, utvisande att nästan utan undantag större eller mindre
höjningar af fastighetsvärdena vidtagits.

Slutligen bedja Utgifvarne att äfven i år få uttala sin tacksamhet för den
villighet och skyndsamhet, hvarmed särskildt frågoformulären för Kalender-
afdelningen återsändts.

Stockholm i December 1908.

UTOIfV ARNE.
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HUFVUDUPPLAGAN FÖR 1909
innehåller utom de såsom register uppställda hufvudafdelningarna

Namnregister 115, Yrkesregister 899, Personalregtster 1153,
följande till uppslags underlättande utarbetade

REGISTER:
Annonsregister 73 Tabell öfver församlingar, rotar
Gaturegister (före kartan) 87 och kvarter [5002]
Sammandrag af Yrkesregistrets

rubriker.............................. 899 Kvartersregister [8210)
Fromma stiftelser, stipendiefonder, Husägareregister [8221)

pensions- och sjukkassor m. m. [40866J Innehållsregister [82411

••• Rättelser och tillägg, se sid. 82.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING.

IV.

(Hufvudupplagan.)
ANNONSAFDELNING, jämte Annonsregister .
ADRESSAFDELNING:
1) Förteckning öfver gator m. m., som ändrat namn .
2) Förteckning å gator, gränder och torg m. m .
3) Karta öfver Stockholm .
4) Namnregister .
5) Djursholms adressförteckning , .
6) Saltsjöbadens och Storängens adressförteckning .
7) Lidingö villastads adressförteckning .
8) Yrkesregister med sammandrag öfver dess rubriker .
Teatrarnes biljettpriser och planer .
Personalregister (Nyfikenhetsregister) .
KALENDERAFDELNING:
A) Stockholm som hufvudstad 1501-1646
B) Stockholm som kommun (med Innehållsöfversikt) 1651-2197
C) Ofriga allmänna inrättningar (med d:o) 2201-3562
D) Föreningar och sällskap (med d.o) 3571-4475-
E) Teatrar 4501-4518
F) Tidningar, tidskrifter och pressbyråer.................................... 4530-4594
G) Fromma stiftelsers, pensionskassors, sjukkassors och därmed jäm-

förliga inrättningars fonder (med Innehållsöfversikt) 4601-4865-
H) Taxor och ordningsföreskrifter 4877-491()
I) Järnvägs-, posto, telegraf- och telefonunderrättelser 4915-4995-
EGENDOMSAFDELNING:
A) Egendomsregister .
B) Kvartersregister .
C) Husägareregister .

V. INNEHILLSJtEGISTER .

I.
II.

17-78

83-84
87-96
före 113

115-848
849-8~6
865-872
873-876
899-1104

1137-1144
1153-1498

III.

5001-8206
8210-8215-
8221-8239
8241-8264




