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STOCKHOLMS A D R E S S K A L E N D E,R
2a

FÖR 1918.
I

Hufvudupplagan, i klotband, pris Kr. 12.50,
Innehåller: Annonsafdelning, Namnregister för Stockholm och dess förstads-
samhällen, I:"rkesregister, Teaterplaner, Personalregister (NyfIkenhetsregister).
Kalenderafdelning, Egendomsregister, Kvartersregister, Husägareregister och Karta

öfver Stockholm

Lilla upplagan, i klotba~, pris Kr. 6.50,
Innehåller: Annonsafdelning, Namnregister ror Stockholm och dess förstads.

-samhällen, Yrkesregister, Teaterplaner. och Karta öfver Stockholm.

,p M angående uppgifters lämnande till Adress-
• • kalenderns nästa årgång!

1) Uppgift bör vara tydlig, daterad och undertecknad, Blanketter till uppgifter
erhållas å Adresskalenders byrå, Klara Vattugränd 1'; 2 tro

2) Uppgift till Adressafdelningen bör insändas före den 10 Oktober under adress:
.ldreAskalelldern, Stockholm, C.

3) De skriftliga förfrågningar, som af Red. utsändas omkring den 20 Sept., torde
besvaras snarast möjligt och senast den 10 Oktober, före hvilken dag äfven ny-
intlyttade och nyetablerade firmor torde insända tydlig uppgift om adress, affärs-
bransch, telefon m. m., vederbörligen undertecknad och daterad.

4) Om uppgift bör alldeles utgå, torde detta benäget meddelas.
5) Ny uppgift bör lämnas för hvarje år, äfven om ingen fÖorlindring önsk-all.
Stockholm i Januari 1918. Redaktionen.

Adresser och firmor införas i Adresskalendern utan afgift, då uppgiften icke
öfverstiger två rader (c:a 60 bokstäfver); för öfverskjutande rader erlägges 1 krona
pr rad.

I Yrkesregistret införes firma eller person afgiftsfritt under endast en rubrik.,
För hvarje öfverskjutande rubrik erlägges 1 kroua.

För fetstil och extra anordningar gälla särskilda pris enligt meddelande ii. till-
sända blanketter eller enskilda aftal.

Dessa afgifter uppbäras före kalenderns utgifning, ,men om sedan missledaude
afvikelse från insänd skriftlig uppgift påvisas, återfås den för denna uppgifts Införande
erlagda afgiften. ' I

I
Supplement, innehållande Adressförteckning öfver Riksdagens ledamöter jämte
Rättelser och tillägg, utgifves i början af Februari och erhålles g r a tf s hos
herrar Bokhandlare.

Meddelanden rörande Adresskalendern mottagas ii. Kalenderns byrå, Klara
Vattugränd lt 2 tr.: Jan#kl. 9-8, Febr.-Sept.· kl. 9-5, Okt.v--Dec. kl. 9-8.
Telefonel': Riks-. 8388, Allm. 8718 och al 02••
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o. Hald & C:o Aktiebolag
STOCKHOLM
6 Vasagatan 6

Riks 305 & 6767. Allm. 267.
Telegr.-adr.: >HALO>.

Stort välsorteradt lager af: L T
1-, U- & Differdinger-

balkar. " L
L-, T- & Z-järn. I..L
Durk- & Slät-plåt,
Galv. korrug. plåt.

ALLA SLAGS FASONJÄRN
FARTYGS- & ÅNGPANNEPLÅT
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Mti8&~ll~~t1~lt&~fisIIltlWFI~i'IlIIISiml
-UPSALA -

Mottager fåglar och andra djur till uppstoppning.
Biologiska och andra prydnadsgrupper finnas

ständigt på lager.
RikBtelefon 358. Allm. Telefon 36. öppet för telefonsamtal kl. 9-2 och 4-6.

. Telegrafadress', KOLTHOFFS. VPSALA.



FÖRETAL. \
I allmänhet ger den statistiska sammanfattningen af ändringarna i en

ny årgång af Stockholms Adresskalender en osökt anledning att framhålla,
hurusom hufvudstade,n vuxit, och vidgats och kalendern i samma mån, samt
'huru det rörliga lifvet afspeglats-i mängden af flyttningar och ändrade adresser.

I år ligga förhållandena något annorlunda.
Adressförändringarna äro blott 4,480 (mot 6,890 år 1916 och 6,150 år

19}-5). Antalet mindre ändringar, såsom firmabeteckningar. titlar, telefon-
nummer eller af· gatudelars omnumrering beroende husnummer, ha visser-
ligen ökats ganska mycket, nämligen till il,310 (mot 9,870 .år 1916 och
8,940 år 1915), men detta beror till stor del af att Kungsholmens post-
adresser (K förut) ändrats till C i följd af att Kungsholmens brefbärings-
distrikt lagts under Central postkontoret. Antalet nya namn är 3,550
(mot 4,500 år 1916 och 4,200 år 1915). .

Men oaktadt sålunda hvarken flyttningar. eller inflyttningar skett i
samma omfång som de senaste åren - hvilket tillräckligt förklaras af de
förhållanden, som framkallade hyreslagen - har Namnregistret ändå vuxit
med 36 sidor, Yrkesregistret med 14 sidor, (42 fintryckta 'spalter) och ett
trettiotal nya rubriker och Personal- eller Nyfikenhetsregistret .med 26 si-
dor, och den sammanlagda ökningen har blifvit fullt så stor som före-
gående år (76 sidor mot 70). Detta tyder åtminstone 'delvis på en lifligare
affärsverksamhet, som sökt sig uttryck i fullständigare uppgifter om verk-
samhetens innebörd och omfång. Särskildt må rörande Namn- och Yrkes-
registren påpekas, att äfven i' år allt flere 'affärsmän funnit med sin fördel
förenligt att utvidga uppgifterna om sina firmor g\3110m ökadt antal
rader eller mer iögonenfallande stilanordningar. -
. Rörande villasamhällenas invånare behöfven äfven i år framhållas, att
många af dessa, hvilka fortfarande ha sin verksamhet i Stockholm, på
egen önskan ej upptagits i. Namnregistretför Stockholm och att namn,
om hvilka ett dylikt förhållande kan I anses' sannolikt, böra först sökas i
adressförteckningen för Stockholms förstadssamhällen (Villastaderegistret).

I Egendomsregistret ha ifråga om vissa områden, som förut tillhört
Katarina församling, rätt stora förändringar skett i följd af Sofia försam-
lings .tillkomst och områdena'> uppdelning på dels olika äldre rotar' mot
förut, dels den nya Helgaroten. FÖl' öfrigt må rörande egendomsregistret
påpekas, att antalet genom nya lagfarter inregistrerade ägare under året
varit mer än dubbelt så stort som förut (656 mot 322). Hvilken än 01'-
.saken till detta förhållande må ha varit, så har Kalendern därigenom på
detta särskilda område fått ökad tillförlitlighet.

Till slut ett varmt tack för det tillmötesgående redaktion och utgifvare
fått röna af, myndigheter, tjänstemän och många enskilda vid insamlandet
af kalenderns rika material.

Stockholm i' Januari 1918.

AKTIEBOLAGET CENTRALTRYCKERIET
I STOCKHOLM.



A.nnonsregister 0'3
Gaturegister...... (före kartan) 103

. Sammandrag af Yrkesregistrets
rubriker...... 10 91

Fromma stiftelser, stipendiefonder,
pensions- och sjukkassor m. m. [<1865J

;'fabell öfver församlingar, rotar
och kvarter [Ö002}

Kvartersregister , ,.." [8210J
Husägareregister [8221J
Innehållsregister \, [82'<11]
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HUFVUD.UPPLAGAN FÖR 1918

R'EGISTEU:

__ Rättelser och tillägg; se sid. 98.

I N N E H Å L L SF Ö H T EC K N I N G.
(Hufvudupplagan.)

I. A.NNONSA.FDELNING, jämte Annonsregister :.................. 17-76
II. A.DRESSAFDELNING:

1) Förteckning öfver gator m. m., som ändrat namn ,......... 99-100
~) Förteckning å gator, gränder och torg m, m. 103-112'
3) Karta öfver Stockholm före 113
4) Namnregister ~ 115-952
5) Stockholms förstadssamhällens adressförteckning 1009-1076
6) Yrkesregister med sammandrag öfver dess rubriker 1091-1240'
Teatrarnes biljettpriser och planer 1281-1296
Personalregister (Nyfikenhetsregister) 1297-14 ~6

III. KALENDERAFDELNING::
Al Stockholm som hufvudstad .. 1501-1646
B) Stcckholm som kommun (med Innehållsöfversikt) \ 1651-2Ui7
e) Ofriga allmänna inrättningar (med d:o) : 2201-3562
D) Föreningar och sällskap (med d.o) .. · · 1 3571-{475
E) Teatrar :.......................... 4501-4518
F) Tidningar, tidskrifter och pressbyråer 4530-4595
G) Fromma stiftelsers, pensionskassors, sjukkassors och därmed jäm-

förliga inrättningars fonder (med Innehållsöfversikt) 4601-4865
Hl Taxor och ordningsföreskrifter 4877-4910
I l Järnvägs-, posto, telegraf- och telefon underrättelser 4915-4995

IV. EGENDOMSA.FDELNlNG: . "
A) Egendomsregister ........................................................•...... 5001-8206
Bl Kvartersregister 8210-8214
C) Husägareregister 8221-8240

V. INNEHÅUSREGISTER , 8241-8270




