
1928
Hiirnösand Radio hade för-
bindelse med Nobileexpe-
ditionens luftskepp Italia
på dess väg mot Nordpo-
len. Hiirnösand Radio skul-
le anropa Italia en gång i
timmen för att luftskeppet
skulle kunna pejla.

1939
Elektriciteten kom till Hems-
ön! Möjlighet atr utväxla
samtal mellan futtyg och
abonnenter i land.

1939-1945
Krigsåren innebar återigen
inskränkningar i utnyttjan-
det av sändare. Speciellt
noga var att meddelanden i
telegram inte innehöll upp-
gifter om krigsförande makts
örlogsfartyg.. eller luftfar-
tygs lägen. Aven i nödmed-
delanden måste sådan
"sållning" ske.

L947
Kuststationerna får offliciell
status som sjöräddnings-
centraler.

.-:

Semesterlagstiftningen har inte alltid varit vad den är idag. När
isen lade sig på Bottenhavet stängde Härnösand Radio och då
gällde det för personalen att ta ut sin semester, mitt i vintern.

Såsom redan per telefon meddelats Eder har Telcgrafstyrelsen bestämt, att
stationen skall hållas stängd för trafik med fhrtyg från och med den 27 janu-
ari l92tl tills vidare. Stationen öppnas emellertid under längre cller kortare
tid, därest behov därav skulle uppkommar och framställning göres till Tele-
grafstyrelsen. Skulle dylikt behov kommar till Eder kännedom äger Ni öpp-
na stationen, velrom rapport sedemera insär.rdes till Radiobyrån.

Under tiden stationen särlunda hålles stängd skall personalen tilldelas se-
mester för innevarande år. så att semcstrarna äro klara när stationen åter
öppnas för trafik med färty-e. Ni anmodas insända uppgift om, hur semes-
trarna ordnats' Stockholm den 24 ianuari 1928' 

Kungl. Teregrafstyrelesren

Lönerna l93l

En och annan person har lämnat Härnösand Radio genom åren.

På bcgltran inty-eas härnrecl. att e. radiolclcgrafisten Gustal' Adolf Johans-
sou. sonr tjtinst-eör å stationcn scdan den lll sept. 1939, iir en snabb och s2i-

ker expeclitör rned ingitenclc kännedom orl tj:instcn vid kust- och markrtr-
diostationer. Under linsk - ryska kriget 1939-1940 ombesörjdc stationen ra-
diotrafik mecl lly-qplan ir linjen Sundsvall - Vaasa och visade sig Johansson
synnerli-{cr.r intresserad och kunnig i tjiinsten. Som Johansson iir absolut
nykter och skötsam samt alltid iakttagit ett mycket gott uppförande är dct
rrri-s ett nöje att lämna honorn det bästa vitsord. Hultorn clen l0 april 1940.

Te le gllt l-kom rtt i ssitriert

Stig Bör jesson sänder telegram i slutet av 40-talet

1".,,,i

Ll1l ql
-i

F^;i;i
i,
I

16

T2

10 | 215ilI t_0 | 215

ll | "'.

286 I 50

22I 50

lle

Da

Jo

;qt

IlmanrIi.'if.(t

hlnanrI),r',,1r.

hh.l , G.I.

J.SS,:]:.O/

Rii'sätrclat'e 1939


