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Filmopplevelser fra Jernverket og Mo i Rana, 
fra anlegg, drift, familieliv og fritid.

www.mip.no

Smeltedigelen Mo i Rana
Fredsvåren 1945 var det klart at Norge måtte få 
sin nasjonale jern- og stålindustri. I juli 1946 ved-
tok Stortinget å bygge jernverket i Mo i Rana. Det 
tok ni år før driften startet, i april 1955. Da var 
byen forandret fra ei utkantbygd til en gryende 
moderne industriby. Det var hektisk aktivitet for 
å bygge boliger, skoler, veier og alt annet som  
fulgte med. I Mo i Rana var det mulig å få seg jobb, ei 
moderne leilighet, og å skape ei ny framtid for famil-
ien. Rundt byen lå naturen klar for friluftsliv.

Jernverket var Arbeiderpartiets industripolitiske 
flaggskip. Ingen annen bedrift fikk så stor oppmerk-
somhet i media og i det politiske liv som Norsk Jern-
verk. Filmene på denne DVD-en gir oss innblikk i 
drømmer og forventninger som både storsamfunn, 
menigmann og -kvinne hadde til det moderne livet, 
slik de da så på det. Noe framtrer i et litt komisk lys, 
sett med dagens øyne, og andre ting viser oss hvor 
mye Mo i Rana og Norge har endret seg på 50-60 år.
God fornøyelse! 

Innhold: 

Jernverket reises. 
Små glimt fra et stort anlegg.  
Bjørset-film. Svart/hvitt 1953. 13 min. 

A/S Norsk Jernverk
Vitek film. Farger, 1958. 17 min.

Mo i Rana – Byen under polarsirkelen
Norsk Dokumentarfilm. 
Farger, 1958. 11 min.

A/S Norsk Jernverk
Vitek film. Farger, 1974. 29 min.

Bonusmateriell: 

Å være fri mann
Primas film & Video. 
Farger, 1993. 30 min.

Mo-idyll i farger 1948-1952
Farger. 5 min.

Bildekavalkade 1946-1965 
Svart hvitt. 6 min.

NB: Filmene (med lyd og bilder) på denne DVD-en er beskyttet av lov om opphavsrett. Mo Industripark AS 
innehar alle rettigheter til filmene, og enhver form for kopiering er forbudt. Det er kun lov å vise filmene i private 

hjem, institusjoner og skoler. Enhver annen visning må avklares med Mo Industripark AS.
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