
Det är vi Veteraner--- 
 

 

Det är vi veteraner som jobbat och slitit 

så troget och idogt och flitigt. 

Vi har grävt och borrat och schacktat och sprängt 

och gjutit, murat och byggt och ibland har det blivit som tänkt, 

och se'n istallerat båd kablar och pumpar, ventiler och rör 

och allting annat, som till ett kraftverk hör. 

 

Kablar vi dragit och kopplat i skåp och på skenor, 

och i renshus vi avskiljt maneter och fiskar med fenor. 

Vi har provat och ändrat och provat igen och så testat 

och ibland har vi varit på krogen och festat. 

Och sammanträtt vi gjort, ja möten vi haft så många, 

och en del var bå'd dryga och långa. 

 

Brev har vi skrivit och post har vi skickat, hämtat och sorterat   

och mycket, mycket  papper har vi kopierat. 

Och vi har administrerat och organiserat 

och se'n har vi omorganiserat. 

Vi har skurat och dammat och putsat och torkat. 

Oh, vilket jobb, att vi bara orkat! 

 

Material och gods, grejor och personer, 

ånggeneratorer, reaktortankar och bränslepatroner 

det har vi så säkert och tryggt transporterat 

och fort har det gått, så de som åkt med har lätt transpirerat. 

Och vägar vi röjt och blommor och träd vi planterat 

och mycket har blivit reparerat. 

 

Vi spikat och snickrat och väggar och möbler vi flyttat. 

Och åt dom utan hjälm har skyddsombud hyttat. 

Och i sjukstugan där gavs det sprutor och plåster på såren, 

och läkar'n oss frågat: Hur mår en? 

Och i matsalen där fick vi goda portioner, 

om man nu inte har för stora pretantioner. 

 

I verksta'n vi borrat och svarvat och svetsat, 

och arbetsledare har arbetet lett så att 

att alla har gjort 

vad dom bort. 

På förrådet vi hämtat utrustning, delar och verktyg 

bara vi haft ordning på kvitton och intyg. 

 

Och för att få ändring på det som fungerat 

så har vi omorganiserat. 

 



Vi har tänkt och funderat, 

och telefonerat. 

Konfererat och diskuterat, 

ritat och konstruerat, 

laborerat och kontrollerat 

att allt har fungerat 

och reparerat och justerat 

det som falerat och mankerat. 

 

Vi har stoppat och kört och reglerat, 

producerat och genererat 

och ibland har det varit kontrollerat. 

Och till SKI varje misstag rapporterat, 

och ibland har vi tagit en chans 

och bett om att få en dispens. 

Någon gång har det sig lönat 

men ibland vi förgäves dem bett och dem bönat. 

 

Ekonomer dom har sig noga bemödat, 

se till att vi inte har slösat och ödat. 

Att vi ej har släppt ut mera strålning än vi tål, 

har strålskyddare haft, som sitt kall och sitt mål. 

Vårt processvatten har varit renare än akvavit 

tack vare kemisternas idog och flit. 

 

Och för att få ändring på det som fungerat 

så har vi omorganiserat. 

 

Vårt avfall det har vi processat 

och en del uti balar vi pressat. 

Och så har vi haft revisioner 

som sysselsatt mängder av personer. 

Till dom som om Ringhals ville veta mera 

 har vi kunnat informera. 

 

Problem har vi löst, bå'd stora och små, 

och det kan jag säga, de var inte få. 

Ja, nog har vi jobbat och knogat 

och mycken väg för kärnkraften plogat. 

Och efter allt detta jag nu har beskrivit 

står det väl klart, att utan oss veteraner hade Ringhals ej blivit! 

 
Lennart Wilén 

 

 

 

 

 


