
Göta Segelsällskaps arkiverade handlingar i Stadsarkivet

  Göta Segelsällskaps arkiverade handlingar från grundandet 1895 och fram till år 2010 finns 
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 Götas 
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, inlämnades 
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 Internet, http://www.nad.ra.se
vilket betyder Nationell ArkivDatabas.
Skriv SE/SSA/2878 i sökrutan och Sök.
Det blir träff med ett något annorlunda utseende än nedanstående rotkatalog, men klickar 
man på något Volyminnehåll, så uppenbarar sig nedanstående rotkatalog.

 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. 
 Användandet av datorer, för 
protokoll förda vid möten, utan 
utskrift på papper, har på senare 
tid tyvärr medfört allt större luckor i 
dokumentationen. 

 Bredvidstående rotträd omfattar 
inte mindre än 73 arkivkartonger, 
alla med dokumenterat innehåll. 
Stadsarkivets innehålls-
förteckningar har av praktiska skäl 
en något avkortad version. 

  En mer detaljerad förteckning som 
ligger till grund till stadsarkivets 

mappbeteckningar finns i Götas kansli i Spinnhuset. Den innehåller bl a speciella händelser och 
detaljbeskrivningar som kan vara av värde att minnas eller helst glömmas. 
  Det är enkelt att forska i våra handlingar på Stadsarkivet, ingen föranmälan, gå dit, fyll i en blankett 
en för varje arkivkartong som önskas upp ur källaren, leverans inom en kvart. Det är inte tillåtet att ta 
med sig dokument, men det går att fotografera handlingar där och föra över dem till USB-minne.

 Men mycket information om Götas historia finner man i alla årsböcker från 1916 och fram till nutid, 
som med några få undantag, finns arkiverade i Spinnhuset kansli.
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