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Mobiltelefoner i all ära.                                     
Om elen försvinner går 

också mobilnätet ner efter 
ett tag. Då är det radio som 
gäller för att kunna upp-
rätthålla samhällsviktig 
kommunikation.  

Frivilliga Radioorganisationen, 
FRO, lever en relativt undan-
skymd tillvaro i Kungsbacka i 
dag. På vissa sätt lite märkligt, 
då verksamheten följt med den 
tekniska utveckling-
en och datorer nu-
mera är en del i ar-
betet. 

–  Vi använder oss 
mycket av datortek-
niken i dag, medde-
landena kan skickas 
som mejl, eller som 
tal via radio, säger 
Christer Köhlberg, 
ordförande i FRO 
Kungsbacka.

Bevara kunskap
FRO startade efter 
andra världskriget, 
som ett sätt att bibehålla kun-
skapen hos dem som jobbat som 
telegrafister. Ursprungligen het-
te organisationen Sveriges sän-
daramatörer, SSA, men delades 
sedan i två, en gren för radio-
amatörer, SSA, och en för mer 
renodlade signalister, FRO, som 
skulle kunna stötta Hemvärnet. 

– Verksamheten går ut på att 
upprätta radiotrafik.

Precis som de flesta övriga fri-
villigorganisationer, kan med-
lemmarna i FRO välja att anting-
en sluta avtal med aktörer inom 
civilsamhället eller den militä-
ra delen, i det senare fallet hem-
värnet, eller bara vara medlem i 
föreningen. 

Uppdrag
I det civila samhället är Svenska 
Kraftnät en betydande uppdrags-
givare och myndigheten har ska-
pat en särskild resurs, Molos, 
Mobilt lednings-  och sambands-
stöd, för att snabbt kunna upp-
rätta sambandsnät för dem som 
skall reparera elledningsnätet 

efter stormar och snöoväder. 
Molosgrupperna har bandvag-
nar och terränggående fordon 
utrustade med all nödvändig ut-
rustning. FRO svarar för rekryte-
ring och utbildning av personal 
som bemannar Molosgrupperna.  

– Om det är ett stort elav-
brott dör även mobilmasterna. 
Då gäller det att snabbt få upp en 
sambandscentral, säger Christer 
Köhlberg, som bland annat var 
i tjänst efter den stora stormen 

Gudrun. 
– Då kallade LV 6 i 

Halmstad in mig och 
jag placerades i ett 
litet samhälle i östra 
Halland utan el, te-
lefon och mobiltele-
fon, för att kunna nå 
Halmstad på kort-
vågssändare om tex 
”112” behövde kon-
taktas. 

Regional 
resursgrupp
Men även om verk-
samheten of-

tast fungerar tillfredsstäl-
lande på ett nationellt plan, 
händer det inte mycket lokalt. 
Civilförsvarsförbundet är en 
övergripande organisation, där 
verksamheten i Kungsbacka 
just nu ligger nästan helt nere. 
Kommunen har enligt Christer 
Köhlberg inte visat något stör-
re intresse. 

– Det finns något som kall-
las frivilliga resursgruppen, FRG, 
där kommunen ska vara bestäl-
lare. Men det fungerar dåligt i 
Kungsbacka, jag vet inte när vi 
övade senast. Det är synd, för det 
finns alla möjliga kompetenser. 

Bättre är det på länsnivå där 
länsstyrelsen Halland har star-
tat en regional resursgrupp, 
RRG Halland. Det är länsstyrel-
sen som går in om en händelse 
berör flera kommuner. Här skul-
le det till exempel kunna handla 
om att något hänt vid Ringhals.

För drygt tio år sedan stannade Kungsbacka när klortåget spårade ur vid Hede, många invå-
nare i Kungsbacka har fått sina källare översvämmade efter kraftiga skyfall och för ett år sedan 
syntes polisens insatsstyrka på Resecentrum när terrorhotet i Sverige höjdes. 
Kriser kan komma i många skepnader. För att klara dem behövs både myndighets-Sverige och 
allmänheten, både enskilda och engagerade i frivilligorganisationer. 

Stor kunskap inom 
radioorganisationen
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Om 
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ORGANISATION FÖR 
intresserade av radio- och 
datakommunikation

ÖPPEN FÖR både svenska och 
utländska medborgare bosatta i 
Sverige.

BISTÅR VID till exempel krisin-
satser som olyckor, skogsbrän-
der eller eftersök

ENSKILDA AVDELNINGAR stöt-
tar idrottsklubbar och andra 
organisationer vid olika evene-

mang, lokalt Kungsbacka River, 
på andra håll Göteborgsvarvet 
och Stockholm maraton 

CENTRALT FINNS ett stort kurs-
utbud i organisationen. Lokalt 
handlar vår verksamhet främst 
om föredrag och studiebesök.  
FRIVILLIGA 
RADIOORGANISATIONEN 
i Kungsbacka har cirka 25 
medlemmar

FRO HALLAND har byggt ett 
radionät som täcker en stor del 
av länet och angränsande delar i 
norr och söder. Detta genom att 
sätta upp ett antal basstationer 
så att man med en handapparat 
kan få samband från norr till 
söder och utbyggnaden av nätet 
fortsätter. 

MER INFORMATION HITTAR DU PÅ 

WWW.FRO.SE

FRIVILLIGA RADIOORGANISTIONEN

MER ÄN RADIO. Namnet till trots, Frivilliga Radioorganisationen sysslar inte bara med radio. I verk-
samheten i dag ingår även att skicka datakommunikation via radionätet. ”Ser gärna fler ungdomar i 
föreningen”, säger Christer Köhlberg, ordförande i Kungsbackaföreningen. FOTO: ANN KRISTIN EKMAN
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