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Började på Ringhals: 1970

”Svea, en sekreterare, tog med mig till en 
dam från avdelningen för att titta på mig 
– damen hade aldrig sett en livs levande 

norrman förut” 

Roy Ringmann är norrmannen som flyttade till Sverige för att 
hjälpa ”söte bror” att bygga kärnkraftverk. Han var tidigt ute i 
branschen: redan i  januari 1960 började han som reaktorope-
ratör vid Haldenreaktorn i Norge. 

– Vassdragsvesendet, Norges motsvarighet till Vattenfall, ville 
bygga ett kärnkraftverk i Norge och framtiden för Halden-
reaktorn var lite osäker. Hösten 1969 hittade jag en annons i 
norska Aftenposten att Vattenfall sökte reaktoroperatörer till 
Ringhals. Jag jobbade då som reaktoringenjör och min tanke 
var att om jag fick jobba en tid på Ringhals så skulle mina 
möjligheter att få jobb hos Vassdragsvesendet senare öka, 
minns Roy. 

– Så blev det ju inte, det blev ingen norsk 
kärnkraft.  Och i efterhand, och med 30 

yrkesverksamma år på Ringhals 1 var det 
kanske inte så dumt, säger Roy. 

– Jag sökte jobb på Ringhals och i november 1970 blev jag 
kallad till ett möte i Varberg – vi skulle bli hämtade på Var-
bergs centralstation. Frugan följde med på resan, och vi var 
ute i god tid så vi hann med en runda på stan. 

–  Jag minns att vi gick förbi Teaterbion, och där visades porr-
film (sensationellt för en norrman vid den tiden).  Vid avtalad 
tid på Centralen kom en Volvo 145 med Vattenfalls logo och 
en lång herre frågade;  ”Känner ni namnet Sevestedt?” Det 
gjorde vi från tidigare brev. 

Ringhals var en skitig lerhög

– Det blev en lång dag med en rundtur på Ringhals som mest 
liknade en skitig hög med lera.  Olle Hedström var vår guide. 
Jag har några roliga minnen från den dagen: informationsmöte 
i ”Kapellet”, lunch hos Seehusen (5:20) och rundtur i Varberg, 
Bua och Veddige. Jag tyckte att Sörste såg ut som en lokal 
variant av Kumlafängelset. Det var Varbergs egen ”bostads-         
minister” Sten Persson som tog hand om oss.                            

– Inte anade jag den dagen att Sten 18 år senare skulle kom-
ma att viga min fru och mej i ett litet flygplan 1500 m över 
Ringhals!

Hur som helst så blev Roy Ringman Vattenfallare och skicka-
des till Stenungsund för att studera turbindrift. 

– Där var det ingenting som rörde sig – det var strejk!  Sedan 
följde en omgång i Stenkullen med ställverksinfo, och en 
omgång med Volt, Ampere och Watt i Råcksta.  Den roligaste 
händelsen där var när Svea, en sekreterare, tog med mig till en 
dam från avdelningen för att titta på mig – damen hade aldrig 
sett en livs levande norrman förut, skrattar Roy.

– Jag tror nästan att jag skulle kunna ha ett föredrag om min tid 
på R1!

Siluetten i Bua förändrades i och med att Ringhals etable-
rades. Reaktorbyggnaderna reste sig stora i kontrast till 
bygdens små gårdar och jordbruk. 


