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”De lager et rør som skal brukes offshore. Vi ﬁkk se på det og ta på det, men om to år
er det på havets bunn og skal bli like langt som herfra til Trondheim. Det skal
ikke ruste.”
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Hvorfor er det ei gruve over skola vår? Hva frakter båtene
som kommer og går på fjorden? Hvilken funksjon har det
store båndet som går over veien i Ranenget? Og hva skjer
inne på den store tomta som vi ser røyken komme fra? Kjenner du noen som har jobba på Norsk Jernverk? Spørsmålene
er mange når 9-åringer har lokalhistorie på timeplanen. Og
heldigvis finnes det noen som kan hjelpe oss å finne svarene.
Gleden var stor da Ivar Hartviksen fra MIP Info tok 4.trinn ved
Båsmo Barneskole med på ei reise i lokal industrihistorie.
For de som vokste opp med A/S Norsk
Jernverk i byen sier mange av disse
spørsmålene seg selv. Men i dag heter
det ikke ”Jernverket”. Og det er ikke
slik at alle har en pappa eller bestefar
som jobber skift, eller tar deg med på
tur ned til kaia for å se på krana og

båtene. Det heter Mo Industripark.
Tomta er delt inn i mange bedrifter,
med vanskelige navn, og det handler
ikke bare om jern. De har til og med
levende ﬁsk der oppe, og de varmer
opp både Moheia Bad og gågata vår
derfra.

Prosjektet startet egentlig med hvordan byen vår ble til. Det står det selvfølgelig ikke noe om i samfunnsfag
boka vår, så da måtte vi bruke lokale
krefter. I tredje klasse stifta vi bekjentskap med rådhuset, og de som jobber
der. Vi lærte hva en kommune er, og
kommunevåpenet vårt, som symboliserer skogen og mineralene.
Nå som vi går i fjerde klasse skal vi
se på tilﬂyttningen til Rana og befolkningsveksten. Da vekket 1950-tallet og jernverket stor interesse. Et-

ter en kort research ﬁkk vi tak i Ivar
Hartviksen (informasjonssjef ved Mo
Industripark AS), som svært gjerne
tok seg tid til å fortelle oss om historien rundt A/S Norsk Jernverk og MIP.
Han kom til skolen vår med ting vi
ﬁkk se, ta på og prøve. I tillegg så vi
ﬁlm om stålet som blir frakta, smelta
og laga til armeringsstål. Armeringsstål er viktig når man skal bygge hus,
bruer og andre ting av betong. Slik at
det står støtt, og ikke blir ødelagt av
jordskjelv.

