
Calle Nrn'clh besvarar ett rudioannn l98l

Härnösand Radio är sjöräddningscentral sedan 1941 för kustom-
rådet från Östhammaioch norrul upp till finska gränsen.
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1987, den 1 januari
Räddningstjiinstlagen träder
i kraft. Den utser Sjöfarts-
verket som ,ansvarig myn-
dighet för sjöräddningen i
Sverige. Sjöfartsverket ut-
ser i sin tur räddningsleda-
re bland den för detta ut-
bildade kuststationsperso-
nalen.
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Det finns nu 12 fast anställ-
da personer på Hiimösand
Radio. Arbetet på stationen
har till vissa delar föränd-
rats kraftigt sedan starten
1916. Den tekniska utveck-
lingen från kristaller och
rör'till IC-kretsar och da-
gens datorisering underlät-
,tar förstås många momenl.
Nya arbetsuppgifter, friimst
inom sjösäkerhetsområdet,
har tillkommit. Fran att ha
varit en renodlad kustradio-
station har inriktnineen åind-
rats till dagens kombinera-
de kuststation och sjörädd-
ningscentral med en effek-
:tiv och engagerad personal,
styrka.

...och ändå:
Idag likväl som 1916 står
omsorgen om de sjöfarande
i centrum. Detta iir grunden
i vår verksamhet oåh kom-
mer att vara så även i fram-
tiden.
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Den 26 ianrrari tq6(: oå lcväIlen utsände det hollrindslir fart;rr-ct
/ 

-* 
\lauversbors (m'ft), som befann sig i lblnarsund.r nöcisignalen

IIAIDÄY på frelwensen 2L82 kIIz. l{ötlslgnalen uppfattades nv Hiirnö-
sand Radio eon neddelad.e Karlskrona Radior vafefter sistrri"nnda
station övertog ledningen av nödtrafi-ken.

tr'ör att få en uppfattning oro den s.ltuation i vilken fart;'5et
befann slg vid t111fäIlet och son föranledde utsiinclandet av
nödsign"alen sarnt en blld av sJöräddningsfallets vidare utveck-
Ilng infordras härmed uttlrag ur stationens Journaler av arrtcck-
ningarp som beröra fallet i.friga.
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Härded tÄ vi uttrycka vår sto.a tecksanhet 
I

lö. Edelt arbet6 v1d efteltorskningen av n.s. 'Iltan'n I

Vl vor€ tacksanna få 6r kortars letlogör€le€ i

b€trälfend6 radlot!åflketr oed 'tltan' lrån tölsta tör- |

blndels€n och vl äro 8ärsktlt i.ntresserede av tlder och 
i

uppgivnå pocitlon6! för 'T1tan', 'Bj-rgitta' och d€ boja!i
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