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STOCKHOLMS	  ADRESSKALENDRAR	  –	  DIREKTLÄNKAR	  TILL	  DET	  FÖRFLUTNA	  

av	  Sten	  Sture	  Tersmeden	  

Klickbar	  länk,	  eller	  gå	  in	  på	  Stockholmskällan	  och	  sök	  på	  adresskalender	  

http://www.stockholmskallan.se/Soksida/?advanced=1&ft=adresskalend
er&tab=image&sorting=0&sortorder=1	  

	  

	  
	  

Det	  här	  är	  en	  adresskalender	  från	  år	  1882.	  Den	  fungerade	  som	  dåtidens	  
telefonkatalog	  kan	  man	  säga.	  Visserligen	  hittar	  du	  inte	  många	  
telefonnummer	  i	  den	  (eftersom	  telefon	  ännu	  var	  ganska	  ovanligt)	  men	  
den	  innehåller	  mycket	  annan	  information	  om	  Stockholm	  och	  dess	  
invånare.	  

Du	  kan	  bland	  annat	  leta	  upp	  gatuadresser	  och	  se	  vem	  som	  bodde	  där	  
1882,	  eller	  om	  du	  är	  nyfiken	  på	  att	  se	  det	  årets	  reklamannonser,	  så	  kan	  
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du	  se	  dem	  i	  Annons-‐Avdelningen.	  Adresskalendern	  är	  uppdelad	  i	  tre	  
huvuddelar.	  Annonsavdelning	  –	  reklam.	  

Adressavdelning	  –	  ett	  namnregister	  från	  A	  till	  Ö	  över	  privatpersoner	  och	  
företag.	  

Kalenderavdelning	  –	  blandad	  samhällsinformation,	  allt	  från	  Stockholms	  
alla	  skolor	  till	  viktiga	  upplysningar	  om	  resor	  med	  järnvägen	  och	  aktuella	  
telegrampriser.	  

Här	  finns	  också	  en	  egendomsförteckning	  –	  information	  om	  vem	  som	  äger	  
tomter	  och	  fastigheter,	  indelad	  efter	  kvarter.	  I	  personalregistret	  
(nyfikenhetsregistret)	  kan	  du	  slå	  upp	  en	  viss	  adress	  och	  se	  vilka	  som	  
bodde	  där	  på	  den	  tiden.	  

Dessutom	  finns	  en	  länsavdelningen	  –	  register	  över	  personer	  och	  
samhällsfunktioner	  utanför	  Stockholms	  stad.	  713	  sidor.	  Här	  nedanför	  
hittar	  du	  adresskalendern	  i	  fulltext	  (pdf-‐dokument).	  Ps.	  Stockholms	  
adresskalender	  började	  utges	  redan	  1856	  men	  från	  och	  med	  detta	  år,	  
1882,	  fanns	  en	  viktigt	  nyhet:	  personalregistret	  (även	  kallat	  
nyfikenhetsregistret).	  I	  detta	  kan	  man	  söka	  fram	  en	  adress	  och	  se	  vilka	  
som	  bodde	  där	  1882.	  

	  
1882	  års	  kalender	  –	  Personer	  
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1882	  	  Gaturegister	  -‐	  Sk	  Personalregistret	  –	  Nyfikenhetsregistret	  
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Exempel	  Adressregistret	  

http://www.stockholmskallan.se/PostFiles/SMF/SD/Stockholms_adresska
lendrar.pdf	  	  

	  Beskrivning	  av	  kalendrar	  i	  Stockholm	  1460-‐1974.	  Henels	  bok	  är	  troligen	  
den	  äldsta:	  ”Den	  nu	  för	  tiden	  florerande	  widtberömde	  kongl.	  residence-‐
staden	  Stockholm”	  från	  1728.	  

Dock	  finns	  Stockholm	  Skotteböcker	  från	  1460.	  Skattepliktiga	  personer	  
sorterade	  efter	  bostad.	  

1787	  Vägvisare	  genom	  Stockholm	  och	  dess	  två	  malmar.	  

1789	  Stockholms	  stads-‐	  och	  handelsvägvisare	  

1834	  Anders	  Wallin	  –	  Var	  bor	  N.	  N.?	  –	  fler	  adresser,	  yrkesregister	  och	  
gatuförteckning.	  
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1856	  kom	  ”slutligen”	  P.	  A.	  Huldbergs	  Stockholmskalender	  –	  Den	  riktiga	  
kalendern!	  

På	  nätet	  finns	  åren	  1882	  (personalregistrets	  början)	  -‐1926	  (konkurrenter	  
dök	  upp	  i	  form	  av	  Röda	  boken	  fram	  till	  1996)	  

Man	  kan	  på	  flera	  vis	  få	  en	  bild	  av	  hur	  annorlunda	  samhället	  såg	  ut.	  Ta	  
bara	  namnen	  på	  dåtidens	  föreningar:	  

	  ”Borgerskapets	  Gubbhusdirektion”,	  

	  ”Sällskapet	  till	  uppmuntran	  af	  öm	  och	  sedlig	  modersvård”	  

”Föreningen	  för	  befrämjande	  af	  Skolungdomens	  Vapenöfningar”	  

”Sällskapet	  för	  dygdigt	  och	  troget	  tjenstefolks	  belönande”...	  	  	  
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Databas	  som	  jag	  gjort	  över	  alla	  med	  namnet	  Tersmeden.	  På	  så	  
sätt	  kan	  jag	  lättare	  hitta	  dem	  senare.	  

	  

	  
	  

	  
	  

	  


