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”Jag tillhör – likt många andra Ringhals-
veteraner – generationen som gick i Folk-

skola för att sedan studera vidare vid yrkes-
skola och aftonskola och blev sedermera 

ingenjör”

Jörgen Dackner blev Ringhalsare redan hösten 1977 och var 
kärnkraftverket troget tills han 21 år senare gick i pension. 

– Jag tillhör – likt många andra Ringhalsveteraner – genera-
tionen som gick i Folkskola för att sedan studera vidare vid 
yrkesskola och aftonskola och blev sedermera ingenjör

Jörgen anställdes vid Ringhals som verkstadsingenjör och 
blev chef för maskinverkstaden, det vill säga mekanisk service 
med ansvar för maskinbearbetning, svetsning, centrala verk-
tygsförråd samt stång och rörmaterialförråd. 

– Mitt arbete handlade inledningsvis - förutom viss arbetsled-
ning -  av införande av kalibrering av mekaniska mätdon och 
momentnycklar samt inte minst om att planera för byggandet 
av de centrala mekaniska verkstäderna med tillhörande utrust-
ningar och maskiner. 

Fel färg

Som kuriosa från den tider nämner Jörgen att vid byggnatio-
nen av verkstäderna upptäckte Kurt-Åke Hagman att fun-
damentet för arborrverket i blivande aktiva verkstaden var 
felplacerat 180 grader… och när maskinen levererades var 
den felmålad. Säljaren hade fått tydliga målerianvisningar att 
maskinen skulle målas enligt följande: ett lager grå grundfärg, 
ett lager grå mellanfärg/bindskikt, och överst ett kulört gröng-
ult lager epoxilack. Ändå levererades maskinen  - grå.

– Orsaken påstods vara att tillverkaren, det Östtyska Ge-
ra-Union aldrig levererat annat än grå maskiner… Kanske var 
det bara elakt förtal. Det blev så småningom en maskin 

levererad som var godkänd både målerimässigt och tekniskt, 
men den felmålade maskinen fanns kvar på Ringhals minst i 
tre år innan säljaren fick avyttrat den, berättar Jörgen.

Efter inflyttningen i de nya verkstäderna arbetade Jörgen med 
teknikkompetensutveckling av personal och utrustningar med 
att utöka tillverkningen av reservdelar och utrustningar till 
olika teknikgrenar. Han drev utvecklingen av stång- och rörma-
terialförrådet.

Från omkring 1995 fram till sin pensionering jobbade Jörgen 
som underhållsingenjör med olika projekt. Efter pensionering-
en från Ringhals har han dock fortsatt arbeta som egenföreta-
gare.  

– Pensionärslivet har varit mycket bra: fri tid blandat med 
arbete för egna firman. Jag ägnar mig åt båtliv och hänger med 
i Ringhals utveckling genom Ringhalsveteranerna och genom 
att hålla kontakt med f.d. kollegor. 

– Jag följer med i pressen vad som händer i kärnkraftsfrågan. 
Jag tror på Ringhals framtid. Jag minns kärnkraftomröstningen 
på 80-talet som en strulig tid, även om jag inte kan minnas att 
jag eller familjen drabbades personligen av den. 

– Något alternativ som ersätter kärnkraftens kapacitet kommer 
finnas ännu på lång tid. 
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