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Ung i Industrien
MIP Magasinet 2014 har fokus på rekruttering. 
Derfor er temaet: Ung i industrien!
Møt 36 unge i forskjellige roller og i mange for-
skjellige roller og i mange forskjellige yrker, med 
ett til felles – de jobber i industrien i Rana.
Her finner du lærlinger, gründere, industrimekani-
kere, ingeniører, 
sveisere, laboranter, 
kontormedarbeidere, 
en administrerende 
direktør, og mye, mye 
annet.MIP Magasinet 
2014 kan bestilles 
som klassesett for 
skoler, til bedrifter 
og andre. Ta kon-
takt med MIP Info.

Vannrør i tre
Ved utgraving av området 
der Bilalliansen nå bygger 
i Blåbærveien, ble deler 
av den gamle hovedvann-
ledningen fra A/S Norsk 
Jernverk til Mo kommune 
avdekket og fjernet, sam-
men med eldre kloakkrør.
Det spesielle er at hoved-
vannledningen var laget i 
tre, armert med ståltråd. 
Denne bla lagt ned like 
etter 1950, da vannfor-
syningsanlegget fra Jernverkets vannverk inne i 
fjellet ble ferdigstilt. Det var vannforsyning av 
prosessvann og kjølevann til de forskjellige avde-
lingene ved Jernverket, samt drikkevann til alle 
bygg ved Jernverket og til Mo kommune. 
Den gamle hovedvannledningen i tre ble erstatter 
for mange år siden, men rørene lå ennå i bakken 
nede i Blåbærveien.

Industrikultur på 
teaterscenen
Søndag 16. februar 
hadde ranværinger 
og andre anledning 
til en annerledes 
omvisning i indu-
striparken, godt 
tilbakelent i setet 
på Hovedscenen. 
Med bilder og film 
fra fortid og nåtid 
fikk over 100 frammøtte oppleve hvordan indu-
strien har formet oss som mennesker og Rana som 
samfunn, og hvordan den fortsatt former oss i dag. 
Industrien er for Rana som pulsåren for kroppen 
vår, og med Ivar Hartviksen som guide og fortel-
ler fikk der fremmøtte et dypdykk i industrikultur, 
under tittelen «Fem industriscener».
Rana Blads medarbeider ga meget god omtale av 
forestillingen.


