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c. GOTTFRID RYSTEDT
Stockholm, Vasagatan 38.

. Telegrafadress: Ingeniör Rystedt. Rikstelefon 372. Allm. Telefon 5750.

Levererar från lager i Stockholrn eller direkt från fabrikerna:

HÖGANÄS-BILLESHOLMS AKTIEBOLAGS
Eldfasta tegel och leror för alla tekniska behof;

stämplar: .Bjuf F2», .Bjuf F", "Bjuf K", .Billesholm», »Höganäs»,
»Stabbarp» och »*,Stabbarp*».

Skromberga Stenkols- & Lerindustri-Aktiebolags
Saltglaserade Lerrör, Brunnar och Krubbor; Goltplattor ;

Trottoarsten, Trottoarklinker; Klinker för Kanal-, Kaj- o. Grundmurar;
Fasadklinker och Byggnadsornament.

Runda Pehrrskor-steuar- m. m.

BUL TFABRIKS-AKTIEBOLAGETS
Skrufvar, Muttrar, Nitnaglar, Blecknitar, Trägängade Bultar,

Rälsspikar, Skarfbultar, Flensmuttrar och Mutterbx:ickor m: m.

Portlandcement. Gips m. m.

ASBESTARTII{LAR.
Asbestski:ffer för taktäckning m. m. Asbest-fiber, -duk, -madrasser,

-lister m. m. för isolering af ångpannor, ångrör m. m.

Utför alla sorters arbeten enligt
C. R A B I T Z', Berlin, Patent,

och
C. BEINE'S, Boehum, Patent å Scagliolplattor

såsom
Eldfasta mellanväggar (cloisonväggar, brandväggar); ekiiasi« tak, golf, hvalf;
eldfasta beklädnader af järnpelare. järnbalkar, järn- och träkonstruktioner;

eldfasta vindsafdelningar, eldfasta varmlufts- och evakueringskanaler.

Beklädnader af isolerande Korktegel
för ångpannor;' vattenbehållare och ångrör, för väggar i varm-

luftskanaler, för beklädnad af fuktiga stenväggar m. m.

Iosz'sche' Väggbeklädnadsplattor af Emaljerad Zink,
fullkomligt liknande och ersättande de dyra porslins.väggplattorna.
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Prins Eugens villa å Valdemarsudde
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Byggmästare: O. Herretröm;

Vy in uti Blekagatan (öfre delen)
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BY,~:;l1l1istal'l': K. .J. Floitiu,
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19:HC: F'. s. JJocander.
Arkitekter: G. lIagströrn o. Fr. ~krnan.
Ryggllliistare: H. Berqk-oist,

Torsgatan 8

;~gare: J. E. I. EJ.:8trÖm .
Arkitekter: V: DOI')Jh o. A J. l1ö;;g
Byggmästare: ~ i"{/an:n.

Mälarbadet, Norr Mälarstrand 12

Xgarc : KUllg8holms Bcullcue A .-B .
.Arkitr-k tc r : l~ Boäiai o.]J. Ahnq oist-
Hygglllä,;tare: O. n~~Carlsson.



Sophiakyrkan Stortorget N: is 18 och 20

Jtvggcs af Katarina församling.

Ark itekt : P. 1< G.. Hermansson.
Byggmästare : L .. Fr, Bang.

Äg'Il"f': A. Jandtjl'en.
Arkitekt: Al'on Johansson .
Bvggmästurc : A. G. Säl/stJ·öm ..

Skepparegatan 27

Ägare: te J. Flodin.
Arkitekter: G.. Hagström o. Pr. EknUlIL

Byggmästare: jigaren.

Sibyllegatan 31

Äg:ue: C. G. Ohlsson.
Arkitekt: L. Letnnirut.
Byggmästare: ..:i"garen.



STOCKH o LM S ADRESSKALENDER
FÖR 1906.

Hufvudupplagan, i klotband, pris Kr. 9.50,

in n e h å 11e r: Annonsafdelning, Namnregister för Stockholm, Djursholms villastad
samt Saltsjöbaden och Storängen, Yrkesregister, Teaterplaner, Personalregister,
Kalenderafdelning, Egendomsregister, Kvartersregister, Husägareregister och Karta

örver Stockholm.

Lilla upplagan, i klotband, pris Kr. 5.-,

innehåller: Annonsafdelning, Namnregister för Stockholm, Djursholms villastad
samt Saltsjöbaden och Storängen, Yrkesregister, Teaterplaner och Karta öfver

Stockholm.

Supplement I, innehållande Adressförteckning öfver Riksdagens ledamöter
jämte Rättelser ochtillitgg, utgifves före januari månads utgång.

Supplement II, upptagande senare inkomna Rättelser ochtillägg, särskildt
Aprilflyttningar, utkommer i medio af april. Skriftliga uppgifter om ändrad
adress eller öfrigt, som bör intagas i supplement Il, böra tillställas Redaktionen

före den 25 mars under adress: Adresskalendern, Stockholm 1.

Båda dessa supplement tillhandahållas g r a t i s af herrar Bokhandlare.
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FÖRET AL.

Med denna årgång inträder Stockholms Adresskalender i sitt andra half-
sekel. Redan i fjol meddelades en jämförande öfversikt af den utveckling,
hvarom de då utkomna 50 årgångarna vittnade och som i viss mån afspeg-
lade vår hufvudstads utveckling sedan år 1856. Under denna tid hade stadens
folkmängd tredubblats men kalenderns olika afdelningar naturligen vuxit i
ännu högre grad.

Den del af kalendern, som skenbarligen vuxit minst, är den s. k. Ka-
lenderafdelningen. Detta förklaras däraf, att hufvudstaden redan 1856
hade i hufvudsak samma ämbetsverk och förvaltningsorgan som nu, ehuru
dessas verksamhetsområden betydligt vidgats, vidare en mängd allmännyttiga
inrättningar, sällskap, föreningar och stiftelser, som ännu äga bestånd, och att
det förnämligast varit på handelns och industriens områden, som en mängd
nya organisationer, mest i form af bolag, tillkommit. Emellertid inrymmer dock
Kalenderafdelningen nu mer än tre gånger så mycket text som i kalenderns
barndom. Redan detta gör den svåröfverskådligare nu än förr. Men därtill
kommer, att den gamla delvis officiella, delvis på den yttre organisationsformen,
mera än på verksamhetsarten, grundade uppställningen eller själfva ramen bi-
behållits någorlunda orubbad år från år; den ständigt återkommande upp-
giften har varit att införa allt det nya på lämpliga platser bland mer eller
mindre likartade äldre institutioner, om möjligt just där, hvarest nyheternas
målsmän kunde vänta eller önska att finna dem.

Emellertid visar det sig, att Kalenderafdelningen härigenom blifvit rätt
svåröfverskådlig. Detta skulle dock, på grund af den för en del år sedan
genomförda detaljnumreringen af notiserna, betyda mindre, om man i regel
först anlitade Registret i bokens slut, där hänvisning finnes till numret för
hvarje notis. Men de flesta söka hellre några minuter på måfå, än de an-
vända Registret med ty åtföljande betydande tidsvinst. I följd häraf var Red.
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betänkt på att redan i år göra en grundligare omgruppering af denna afdel-
nings innehåll samt anhöll på utsända P. M. om en del uppgifter till ledning
härvid. Tiden medgaf dock ej planens slutförande i år, men åtskilliga värde-
fulla upplysningar inkom mo, för hvilka Red. härmed uttalar sin tacksamhet.
Samtidigt ville Red. meddela kortfattade historiska uppgifter om sådana sam-
hällsinrättningar och sällskap, som någon längre tid varit i verksamhet, och
de meddelanden, som på anhållan därom inkommit, har Red. sökt tillgodo-
göra sig, i den mån utrymmet medgifvit och innehållet gifvit fog till. Att
dessa uppgifter äro ojämt fördelade, är en brist, som endast med tiden och
genom vederbörandes upplysningsvillighet kan afhjälpas.

På en genomgående nyhet bjuder denna kalenderårgång. i det att nu
gängse stafning genomförts; dock har, såvidt tillgängliga upplysningar gjort
det möjligt, vederbörandes eget stafsätt bibehållits i firmabeteckningar och namn,
hvadan ock de gamla klassiska kvartersnamnen i staden mellan broarna fått
bibehålla sin gamla stafning.

för öfrigt äro i denna årgång vidtagna nära 7,200 förändringar af namn,
titlar, telefonuppgifter och dylikt samt 4,470 adressförändringar; 3,160 nya
adresser ha tillkommit och 2,130 gamla ha utgått. Af en jämförelse mellan
denna beräkning och dem, som gjordes för 2 och 3 år sedan, vill det synas,
som om icke blott in- och utflyttningar, utan äfven flyttningarnas antal inom
staden varit afsevärdt färre de två senaste åren än under tiden närmast
förut, men dock så pass lifliga, som den normala omsättningen i ett sam-
hälle af Stockholms betydenhet torde kräfva.

Stockholm växer emellertid ej blott innanför sina gamla råmärken, utan
äfven genom uppkomsten af nya villasamhällen i dess omnejd, och den tid
torde ej vara afIägsen, då samfärdselns intressen kräfva, att äfven dessa »Iör-
städers» invånare upptagas i Stockholms Adresskalender. I år äro sådana
adressförteckningar, enligt föredömet af den alltsedan år 1896 införda för
Djursholms villastad, meddelade för Saltsjöbaden och Storängen.

Till slut bedja vi att äfven i år få till myndigheter och de enskilda per-
soner, som understödt våra bemödanden att göra Stockholms Adresskalender
innehållsrik och tillförlitlig, uttala vår tacksamhet.

Stockholm i december 1905.
UTOIFVARNE.
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P. M. angående uppgifters lämnande till Adresskalenderns
nästa årgång T

1) Uppgift bör vara tydlig, daterad och undertecknad. Blanketter till uppgifter
erhållas å Adresskalenders byrå, Klara V. Kyrkog. 11.

2) Uppgift till Adressafdelningen bör insändas före den 20 oktober under adress:
A.dresskalendern, Stockholm 1. Uppgifter kunna insändas ofrankerade med posten.

3) De skriftliga förfrågningar, som af Red. utsändas omkring den 20 sept., torde
besvaras snarast möjligt och senast den 20 oktober, före hvilken dag älven ny-
inl1yttade och nyetablerade l1rmor 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 förändring önskas.

Stockholm i december 1905.
Redaktionen.

A.dresser och flrmor införas i Adresskalendern utan afgift, då uppgiften icke
öfverstiger två rader; för öfverskjutande rader erlägges 1 krona pr rad. Annons-
meddelanden intagas blott efter särskild öfverenskommelse och skälig taxering.

I Yrkesregistret införes Iirma eller person afgiftsfritt under endast en rubrik.
För hvarje öfverskjutande rubrik erlägges 1 krona.

Meddelanden rörande Adresskalendern mottagas å kalenderns byrå, Klara
V. Kyrkog. 11; Febr.-Maj o. Sept. kl. 9-3, Okt.-Jan. kl. 9-8. 'l'elefoner: Riks
fJ388, Allm. 8718 och fll02.

---- •......•......... _-----
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HUFVUDUPPLAGAN FÖR 1906
innehåller utom de såsom register uppställda hufvudafdelningarna

Namnregister [115J, Yrkesregister [689J, Personalregister [833J,
följande till uppslags underlättande utarbetade

REGISTER:
Annonsregister 73 Tabell öfver församlingar,l'otar
Gaturegister (före kartan) 87 och kvarter [3002)
Sammandrag af Yrkesregistrets

rubriker.............................. 689 Kvartersregister , [5211)
'Fromma stiftelser, stipendiefonder, Husiigareregister [5221)

pensions- och sjukkassor m. m. [2865J Innellållsregister [52391

~ Rättelser och tillägg, se sid. 82, 1000.

INNEHÅLLS PÖ RTECKNIN G.
(Hufvudupplagan.) Sid. o. Afd.-n:r.

J. ANNONSAFDELNING, jämte Annonsregister.................. 17-78
II. ADRESSAFHELNING:

a) Förteckning öfver gator m. m. som ändrat namn 83-84
b) Förteckning å gator, gränder och torg m. m. 87-96
e) Karta öfver Stockholm vid 1i3
d) Namnregister... 115-670
e) Rättelser och Tillägg 82,1000
f) Djursholms adressförteckning 677-684
g) Saltsjöbadens och Storängens adressförteckning vid kartong sid. 686
h) Yrkesregister med sammandrag öfver dess rubriker 689-785
Teatrarnes biljettpriser och planer...................................... 817-823
Personalregister (Nyfikenhetsregister) 833-1000

HI. KALENHERAFDELNING: (Obs. Rättelser och Tillägg sid. 1000).
a) Brand- o. kommunikationsväsen, museer, bibliotek, beskicknin-

.. gal', konsuler m. m 1001-1069
b) Ofverståthållareämbetet, Kommunalstyreisen, dess verk och in-

rättningar, undervisningsverk, stater och kårer m. m 1071-1572
e) Hälsovård, sjukvårdsanstalter m. m. .. 1575-16 50
a) Penninginrättningar (bank-, försäkrings- o. pensionsinrättningar,

.. s.juk- o. ~eg.:·af~ingskassor) 1651-1950
e) Valgorenhetsmrattnmgar 1951-2132
f) Föreningar, sällskap o. klubbar 2151-2530
g) Bolag af allmänt intresse 2531-2560
h) Teatrar 2561-2567
i) Tidningar och Tidskrifter 2568-2589
j) Telegrambyråer , 2590
Jr) Fromma stiftelsers, pensionskassors m. fl. fonder 2601-2864

Register öfver desamma 2865-2871
1) Stockholms skeppslista, hamn-, hyrkusk-, åkare- (äfven taxameter-l,

stadsbuds- och skorstenslejaretaxor, ordningsföreskrifter för
Stockholm, järnvägs-, posto, telegraf- och telefonunderrättel-
ser m. m 2875-2942

IV. EGENDOMSAFDELNING:
a) Egendomsregister 3001-5206
b) Kvartersregister 5211-5218
e) Husägareregister 5221-5238

V. INNEHÅTJLSHEGISTER " 5239--5258
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Redovisningsgaranti i stället för borgen.

Försäkringsbolaget TRE KRONOR
RIkstel. 5085 Allm. tel. 9 64. Vasagatan 10, Stockholm

lämnar garanti för statens uppbördsmän, kommuners och enskildes kassaförvaltare och andra
redovisningsskyldiga mot en premie af 1-3 proc. Tjänstsökande få löfte om garanti att
bifogas ansökan.

Fördelarna af »TRE KRONORS» garanti framför borgen af privatpersoner äro:
Den anställde stannar ej i tryckande förbindelse till någon och blir ej skyldig gen-

tjänst af samma slag.
Principalen försäkrar sig om frukterna af sitt arbete och ställer intet däraf på spel

genom det förtroende, han visar sin medhjälpare.
Den private borgesmannen befrias från risken oeh anspråken, och kan, utan att

lämna sin vän eller skyddsling ohulpen, hänvisa till »Tre Kronor».
OBS.! Bolagets garantibref få, på grund af Kungl. resolution, antagas som fullgod

säkerhet för statstjänstemännens uppbörd och ansvar.




