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STOCKHOLMS ADRESSKALENDER FÖR t 90 l.
Hufvudupplagan, i klotband, pris Kr. 8.50,

innehåller: Annonsafdelning, Namnregister för Stockholm och Djursholms villa-
stad, Riksdagen, Yrkesregister, Teaterplaner, Personalregister, Kalenderafdelning,
Egendomsregister, Qvartersregister, Tomtarealregister, Husegareregister, Läns-

afdelning och Karta öfver Stockholm.

Lilla upplagan, i klotband,. pris Kr. 5.-,
innehåller: Annonsafdelning, Namnregister för Stockholm och Djursholms villa-

stad, Riksdagen. Yrkesregister, Teaterplaner och Karta öfver Stockholm.

o8S.I I april 1901 utgifves ett gratis-supplement. Skriftliga uppgifter torde
inlemnas före den 5 april till Adresskalenderns byrå, Mästersamuelsgatan 58,
eller med posten tillstäIlas red. under adr.: Adresskalendern, Stockholm, N.

P. M. angående uppgifters lemnande till Adresskalenderns
nästa åI'gångT

1) Uppgift bör vara tydlig, daterad och undertecknad. Blanketter till uppgifter
erhållas kostnadsfritt i boklådorna från midten af november.

2) Uppgift bör insändas i senare hälften aj' november, men alltid senast
fö1'e rnidten. af decem.be»: under adress: Adresskalendern, Stockholm, N.

Ofrankerade bref utlösas.
3) Uppgift hör innehålla:

a) tillnamn och initialbokstäfver (eller förnamn), tydligt skrifna,
b) yrke eller titel,
e) 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 äfven lemnas om hvad som skall utgå ur kalendern.
5) Om uppgift till kalendern och mantalsuppgift äro olika, bör detta särskildt

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

6) Ny uppgift bör lenmas för hvarje år,äfven om ingen förändring önskas.

Stockholm i januari 1901.
Redaktionen.

Adresser och firmor införas i Adresskalendern utan afgift, då uppgiften icke
öfverstiger två rader; för öfverskjutande rader erlägges 1 krona p.r rad. .Annons.
meddelanden intagas blott efter särskild öfverenskommelse och skälig taxering.

Meddelanden rörande Adresskalendern mottagas å kalenderns byrå, Mäster-
samuelsgatan 58. Telefoner: Riks 5388, Allm. 8718 och (redaktören) 5102.

---- ..• -.-..----
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för

Sverige-Norge
samt utlandet.

STOCKHOLM, N.,
8 Gustaf Adolfs Torg 8

(midt för Kongl. Operan).

Inkasseringar, rättegångar, konkursbevakningar
samt öfriga juridiska uppdrag.

Sterbhus- och konkursutredningar.
Bevakning af mål i öfverrätterna.
Soliditetsupplysningar om affärsmän i Sverige-Norge

samt de flesta öfriga länder.
Köp och försäljningar af fastigheter i Stockholm samt

värdepapper m. m.

Obs.! Moderata arvoden. - Snabb expedition.
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HOf RÄTTS E. O. NOTARIEN

K. V. TÖRNBLOM
PRAKTISERANDE JURIST och ADVOKAT

STOCKHOLM

GAMLA KUNGSHOLMSBROGATAN 27
TRÄFFASPERSONL. 10-11 och 1/24-1/25.

ALLM. TELEPON 4811.



AFBILDNINGAR
AF EN DEL UNDER ÄR 1900 FULLBORDADE

NYBYGGNADElx I STOCI'CHOLM

Grand Hötel, Södra Blasieholmshamnen .
.;\gare: J..Yya Aktiebo7aget Gl'and rru«.
Arkitekt: T. Stenberg_
Byggmästare: J. A. Petterson,

Kronprinsessan Lovisas Vårdanstalt för sjuka barn, vid Polhemsgatan.

Arkitekt: .ilx. tconitten.
Byggmästare: J.Jndstahl Ii' Törnqvist.



Birgerv-Jarlsgatan 20,.
J\gate: Groeetunutt. B:' A. IJ,g,'lI.eli1.lS.

årkttekt : E. Josepheon;

Byggmästare: A. G. ssua-s«.

Hamngatan 5.

Ägare: Byggmästare N. J. Bengtson.
Arkitekt: J. Laurentz.
Byggmästare: Ar. J. Bengtson.

Slussplanen 63.

Ägare: Aktiebolaget Räntmästarehuset.
Arkttekt : . Fr. Lilljekvist.
Byggmästare: A. G. Siillström.

Narvavägen

26, 28.
Arkitekt:

E. Lallerstedt.
Ägare:

Konsul G. E. Broms.
Byggmästare;

lp. W. Berggren.



Lawnten nispavi lj o nge n
vid

Sturevägen.

)\.gare:

Aktiebolaget Tennis.

Vestra Trädgårdsgatan 11 A.

Ägo.trc: Grosslwndl. Jolc. Biicketrom,
Ark itek t : 1'1'. LiUjekrist.
Byggmästare N. J.Yil88011.

Arkitekt: 1'. Grut,

Byggmästare:

Jakobsson & Eriksson,
Umeå.

Upplandsgatan 1.

Ägnre : Groe-handl, G, Carlberq,
Arkitekt: F. Bolwi'fJ.
H,"ggmäst:J.re: J. Öllberg och F. Rang.

Vilja a Dj u t-går-de n .

~\gare; Il~f)nwl lO. WiCaU(VT.
Arkit.ek t. : C. J/lille)'.
Bvgguadscher : C. Jlf.jller.
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Smålandsgatan 16 (N.orrmalmstorg).

Ägare:" Svenska Lijförsäkringsbolaget.
Arkitekt: J. Laurentz.
Byggmästare: P. Sundahl.

,.,.,

Birger Jarlsgatan 18,

Ägare: Byggmästare H. Bergkvist.
Arkitekter: G. Hagström och F. Ekman.
Byggmästare: H. Bergkvist.

Odd Fidlows byggnildKlara V. Kyrkogata 17.
Agare: Aktiebolaget Unionen.
Arkitekt: P. Hallman.
Byggmästare: E. Lindqvist.

STOCKHOLM, CENTRAL-TIlYCKERIEl.
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Vid utarbetandet af 1901 års Adresskalender hafva särskilda ansträng-
ningar gjorts för att vinna en något tidigare utgifningsdag, hvilket synts Utg.
vara ett för Allmänheten högst vigtigt önskemål. Med Stockholms starka
utveckling har det förut för hvarje år blifvit allt svårare att medhinna kalen-
derns utgifning lika tidigt som föregående år, alldenstund de först på nyåret
tillgängliga mantalsuppgifterna legat till grund för utarbetandet af adress-
afdelningen. Nu har det emellertid lyckats Red. att genom utsändning af
nära 30,000 direkta förfrågningar om adresser och genom Allmänhetens väl-
villiga besvarande af dessa få materialet för namnregistret till största delen
samladt och ordnadt redan före nyåret, så att mantalsuppgifterna behöft an-
litas hufvudsakligen för utfyllnad och kontroll samt för Personalregistret.
Härigenom har ock Allmänheten satts i tillfälle att i större omfång än förut
få förnamn, titlar, firmabeteckningar, telefonuppgifter o.d. i önskad form,
hvilken ingalunda alltid framgår ur mantalsuppgifterna. Antalet ändringar af
detta slag äro ock vida flera än förut, nämligen omkring 6,500. Dessutom
äro införda 4,500 af flyttning inom staden beroende adressförändringar.
Nytillkomna äro öfver 3,000 och uteslutna omkring 2,400.

för att göra Kalenderns olika afdelningar så tillförlitliga och för All-
mänheten vägledande som möjligt hafva - utom den omsorgsfullaste kon-
troll och komplettering som kunnat åstadkommas -- några särskilda åtgär-
der vidtagits. Sålunda har kalenderns Yrkesregister, för att allmänheten
skall kunna, vid sökande efter viss varas tillverkare eller försäljare, finna
bättre vägledning af detsamma, delvis omarbetats och ytterligare specificerats,
särskildt hvad angår afdelningen Grosshandlare och Handelsagenter, som
uppdelats efter varubranscher. Då af erhållna uppgifter framgått, att en gross-
handlare tillika haft öppna försäljningslokaler, har firman införts på två eller
flera ställen, men för fullständighet i denna riktning emotser Red. till ett
annat år tacksamt närmare uppgifter af vederbörande affärsmän. En del ru-
briker ha ock från Kalenderafdelningen inflyttats i Yrkesregistret.

På kartan öfver Stockholm är ett ganska betydande arbete nedlagdt
De många qvartersnumren äro omgraverade i svart, och röd färg är använd
hufvudsakligentill utmärkande af vissa för Allmänheten vigtiga ställen, så-
som polis-, brand- och droskstationer.

En nyhet för kalendern äro de i början af boken införda afbildnin-
gama af en del under förlidet år fullbordade nybyggnader i Stockholm.
Det är Utg:s afsigt att i kommande årgångar fortsätta denna bildserie, hvil-
ken torde såsom en krönika i bild öfver hufvudstadens utveckling blifva af
allmännare intresse och göra kalendern värd att bevaras äfven efter årets slut.

Stockholm den 26 Januari 1901.

*
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HUFVUDUPPLAGAN FÖR 1901

innehåller utom de såsom register uppstäida hufvudafdelningarna
Namnregister [115J, Yrkesregister [6HJ, Personalregister [833J,

följande till uppslags underlättande utarbetade
RE GISTER:

65 Tomtarealregister [5201J
84 Qvartersreg'ister [5211J

641 Husegareregister [5221J
Speotalregister till Stockholms län

(härad, socknar m. m.) [5675J
Innehåflsreglster [5676J

(Hufvudupplagan.) Sid. o Afd.vn.r.
AN~ONSAFDEJ,NING, jemte Annonsregister.. . 17-78
ADRESSA.FDEJ,NING:
a) Förteckning öfver gator m. m. som ändrat namn .
b} Adresser å gator, gränder och torg m. m .
e) Karta öfver Stockholm .
d) Nam11l'egister...... .. .
e) Rättelser och Tillägg .
f) Riksdagen, ledamöter af densamma jemte adresser , .
g) Djursholms adressförteckning .
h) Yrkesregister med sammandrag öfver dess rubriker .
'I'oatrarnes btljettprtser och planer .
Persouulreglster (Nyfikenhetsregister) .
KAJ,ENDERAFDELNING: (Obs. Rättelser och Tillägg sid. 1000).
a) Brand- o. kommunikationsväsen, museer, bibliotek, beskieknin-

.. gar, konsuler m. m 1001-1069
b) Ofverståthållareemhetet, Kommunalstyrelsen, dess verk och in-

rättningar, undervisningsverk. stater och kårer 1071-1570
e) Helsovård, sjukvårdsanstalter m. m 1575-1650
d) Penninginrättningar (bank, försäkrings- o. pensionsinrättningar.

sjuk- o. hegrafningskassor) .
e) Välgörenhetsinrättningar .
f) Föreningar, sällskap o. klubbar , .
g) Bolag af allmänt intresse .
h) Teatrar .
i) Tidningar och Tidskrifter .
j) Telegrambyråer.. .
k) Fromma stiftelsers, pensionskassors m. fl. fonder .

Register öfver desamma .
1) Stockholms skeppslista, hamn-, hvrkusk-, åkare- (äfven taxameter-l,

stadsbuds- och skorstensfejaretaxor, ordningsföreskrifter för
Stockholm, jernvägs-, posto, telegraf- och telefon underrättel-
ser m. m 2875-2942

EGE~DOMSAFDELNING :
a) Egendomsregister (Rättelser och Tillägg sid. 3000) 3001-5200

Tabeller
b) Tomtarealregister .
e) Qvartersregister .
d) .. Husegareregister .

V. LANSAFDELNING: Stockholms län .
Register öfver härad och socknar inom länet .. , .

IN~EHÅLLSREGISTER .

Annonsregister .
Gatureg·ister , (före kartan)
Sammandrag af Yrkesregistrets

rubriker .
Fromma stiftelser, stipendiefonder,

pensions- och sjukkassor m. m. (2861)J
Tabell öfYer församlingar, rotar

och qvarter.................. efter [5200J

~ Rättelser och tillägg, se "idd. 563, 1000 och [3000].

INNEHÄLLSFÖ RTECKNING.
I.

11.

III.

IV.

VI.

82-83
84-96

97-112
115-5(;2
563,1000
565-608
609-615
641-800
817-823

833-1000

1651--1949
1951-2131
2151-2529
2531-2557
2561-2567
2568-2580

2590
2601-2864
2865-2870

5201-5209
5211-5216
5221-5238
5401-5671

5675
5676-5693
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··,·SrORT NYTT lager af: G) ~
,·~nalyserade ~

TapeterochBårder!,.
i mna modelJna mönstell' och i!"äffgsfäUnIngcur. ~

Parti cm minst JO rullar «.{) :% rnbatt ':
,······l···il··········,.-······,···,,····,···

--------*-----_.-
Nederlag och Partiförsäljning

af

Papp för Väggar, Oolf
och Tak.

Specialiteer för hvar sitt ändamål
från olika bruk.

------~i ...-,-------
Parti och Minutförsäfjning

af

B.,lIviff, BIJDlönja, Zinkbvift
och Linolja.

--------"~,~------ ··
~·······e-

,

·,········,·,·

Rullgardiner, Kornischer, Portierstängerj Ru!~gardinsYäf
i olika dimensioner och kulörer.

Jolf. p. Landfeldt
D ro ttniD es« tlIlI 8O (biJl'IJIJufet lJ1KlUI!lf/lllltiuJ).

Filial:
HlJl1dtver~llUm 231J.
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,DROTTNINGGATAN BO,
HÖRNHUSET AF KUNGSGATAN.

I-
LL
I-
Z
U.

"c::::::

LL
a.
a.

AF HERRAR MÅLARE,BYGGMÄSTARE OCH

ARKITEKTER FÖRETRÄDESVIS VITSORDADE.




