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Och där i berget finner du Göta Segelsällskaps historiska dokument.

Göta Segelsällskaps arkiverade handlingar från grundandet 1895 och fram 
till år 2000 finns nu alla samlade i Stockholms Stadsarkiv, djupt nere i 
Kungsklippan på Kungsholmen.

Vid två tillfällen har vi sorterat, dokumenterat och lämnat in gamla handlingar 
till Stadsarkivet, vilka kan vara av intresse vid framtida efterforskning av 
händelser i GSS historia.
År 1987 lämnades ca 4 hyllmeter gamla handlingar av dåvarande sekreteraren 
Ib Möller och som Maivor och Dieter dokumenterade år 2005, och nu, hösten 
år 2009, ytterligare 2 hyllmeter handlingar av senare datum åtföljda av 
dokumenttext och innehållsförteckningar. 

Den utomförträfflige arkivarien Jörgen Skoglund på Stockholms Stadsarkiv 
har gjort ett jättearbete med att strukturera allt inlämnat materiel enligt 
Stadsarkivets praxis och därefter presenterat dokumentationen överskådligt 
och tillgänglig på Internet.

Nu kan alla söka GSS-dokument på http://www.nad.ra.se
vilket betyder Nationell ArkivDatabas, Riksarkivet. 
Klicka sen på Arkivbilden, skriv in Göta Segelsällskap och Sök. 
Det blir träff  på Referenskod: SE/SSA/2878 och Titel: Göta segelsällskap.
Klicka på Göta Segelsällskap och den ståtliga rotkatalogen nedan visas i all sin 
glans.

Sen är det  bara att klicka vidare bland kataloger, mappar och filer.
I bildskärmens högerhalva visas då detaljinformation om vad som ligger i 
respektive arkivkartong djupt nere i Kungsklippan. 

Och Sesam har öppnat sig!

Stadsarkivets innehållsförteckningar har av praktiska skäl en något avkortad 
version. 
En mer detaljerad förteckning som ligger till grund till stadsarkivets 
mappbeteckningar finns i GSS kansli. Den innehåller bl a speciella händelser 
som kan vara av värde att minnas eller helst glömmas. 
 
Historiefarbror Dieter

SESAM ÖPPNA DIG!-Det nya "Glashuserpà Jungfruholmarna har blivit helt fàrdigstàllt, beràttade SESAM OPPNA DIG!
Och dâr i bergct tinner du GOta Segelsâtiskaps historiska dokument.

Gôta Segelsâtiskaps arkiverade handlingar fran grundandet 1895 och fram
tilt ai- 2000 finns nu alla samlade i Stockholms Stadsarkiv, djupt nere i
Kungsklippan pà Kungsholmen.

Vid tva tillfàllen har vi sorterat, dokumenterat och lâmnat in gamla handlingar
tilt Stadsarkivet, vilka kan vara av intresse vid framtida efterforskning av
hândelser i GSS historia.
Ar 1987 lâmnades ca 4 hyllmeter gamla handlingar av davarande sekreteraren
lb Môller och som Maivor och Dicter dokumenterade ai- 2005, och nu, hôsten
ai- 2009, ytterligare 2 hyllmeter handlingar av senare datum atfôljda av
dokumenttext och innehallsfôrteckningan

Den utomfôrtreflige arkivarien Jôrgen Skoglund pà Stockholms Stadsarkiv
har gjort ett jâttearbete med att strukturera allt inlâmnat materiel enligt
Stadsarkivets praxis och dârefter presenterat dokumentationen ôverskadligt
och tillgânglig pà Internet.

Nu kan alla sôka GSS-dokument pà http://www.nad.ra.se
vilket betyder Nationell ArkivDatabas, Riksarkivet.
Klicka sen pà Arkivbilden, skriv in Gôta Segelsâtiskap och Sôk.
Det blir trâtf pa Referenskod: SE/SSA/2878 och Titel: Gôta segelsâtiskap.
Klicka pà Gôta Segelsâtiskap och den statliga rotkatalogen nedan visas i all sin
glans.

Sen âr det bara att klicka vidare bland kataloger, mappar och filer.
I bildskârmens hôgerhalva visas da detaljinformation om vad som ligger i
respektive arkivkartong djupt nere i Kungsklippan.

Och Sesam har ôppnat sig!

Stadsarkivets innehallsfôrteckningar har av praktiska skâl en nagot avkortad
version.
En mer detaljerad fôrteckning som ligger tilt grund tilt stadsarkivets
mappbeteckningar finns i GSS kansli. Den innehaller bl a speciella hândelser
som kan vara av vârde att minnas eller helst glômmas.

Historiefarbror Dieter


