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JUBILEUMSÅRET 2014

Flere 50-årsmarkeringer
I 1964 skjedde det også flere større begivenheter. 
15. juni ble den første koksen produsert ved A/S 
Norsk Koksverk. Opprinnelig skulle Koksverket 
vært ferdigstilt nesten ett år tidligere.
Naboen til Koksverket, oppredningsverket i Gull-
smedvik til Rana Gruber ble også bygd i årene 
1962-64. De ble en del av A/S Norsk Jernverk, og 
driften startet i oktober 1964 da anlegget sto fer-
dig, og det første malmtoget gikk fra Storforshei 
til Gullsmedvik.
Også oppe på Jernverkstomta var det stor utbyg-
gingsaktivitet. Råjernovn 6 og Pelletsverket satt i 
drift den 4. desember 1964. Råjernovn 5 kom i drift 
vel fem måneder senere.

Mange nye bedrifter 
I løpet av 1989 ble det etablert en rekke nye bedrif-

ter, i etterfølgelsen av omstillingsvedtaket i Stor-
tinget den 9. juni 1988.
En av de første som startet opp var TechTeam AS, 
som ble etablert rundt månedsskiftet oktober/no-
vember 1988. 
Utover i 1989 ble det etablert mange nye selskap, 
og av de som fortsatt er i drift gjelder dette føl-
gende bedrifter, med dagens firmanavn:
Inventum RTD: 16. februar 1989 
Xpresstrykk AS: 1.april 1989 
Miras Hydraulikk AS: 11. juli 1989 
Rana Gruber AS: 28. august 1989 
Celsa Armeringsstål AS: 28. august 1989 
Mo Industritransport AS: 6. september 1989 
Rana Industriterminal AS: 6. September 1989 
Molab AS: 7. september 1989 
Mo Industripark AS: 11. september 1989 
Anleggs-Service AS: 1. oktober 1989 

Helse & Sikkerhet SA: 7. november 1989

Av andre merkedager kan nevnes at første tapping 
for Fesil Rana Metall AS var mandag 13. november 
1989, kl. 18.10. Det var den 25/10-1988 at kunngjø-
ringen kom om at Fesil KS og Norsk Jern Holding 
AS hadde underskrevet intensjonsavtale for opp-
starting av ferrosilisiumproduksjon i Mo i Rana.
Statens Datasentral overtok EDB-avdelingen ved 
Norsk Jernverk fra 1. april 1989. Videreføring av 
deler av denne virksomheten i Mo Industripark 
skjer i dag via OpusCapita AS, som fram til nylig 
hadde navnet Itella Information AS. 
MultiRør AS og Multimaskin AS ble begge eta-
blert i 1989, og inngikk senere i Miras-konsernet. 
MultiRør inngikk senere i Miras V&M, mens Mul-
timaskin ble videreført som Miras Multimaskin. 
Begge selskapene gikk konkurs i 2012, og deler av 
virksomheten ble reetablert i det nye selskapet Mi-
ras Industripartner AS i februar 2012.

2014 er et år med mange merkedatoer i Rana og i Rana-industrien. 
Det er 50 år siden Rana ble en kommune, etter at Mo kommune og Nord-Rana 
kommune ble slått sammen fra 1. januar 1964.

- Vi var en av de første bedriftene som ble etablert 
etter omstillingen, den 16. februar 1989, smiler daglig 
leder ved Inventum RTD, Finn Løkås.

Inventum RTD har blitt en levedyktig bedrift i Rana med 12 ansatte. Av 
de som ble ansatt i 1989 er det to stykker som fortsatt jobber i bedriften, 
Finn Løkås og Ann Kristin Aasen.
- Vi driver i dag med halvparten av det vi gjorde da bedriften ble etablert 
for 25 år siden. Fra bare å fokusere på arkiv og kopitjenester har vi i dag 
størst omsetning av kontormaskiner og kontormøbler, fortsetter han.
I to dager feiret de seg selv og norske gullmedaljer med OL-kake, tapas 
og varm suppe. Om lag 60 kunder var innom i tillegg til seks leveran-
dører.

Inventum RTD kombinerte feiring av 25 år og gullmedaljer i OL, og her er fra 
venstre, Espen Reinfjell Johansen, Hugo Strøm, Espen Kverneng Dahle, Ann-Mari 

Kindsbækken, Finn Løkås, Ann Kristin Aasen, Anders Moxness, og Helge Løkås. 
Kurt Gjelstenli, Freddy Johansen, Arild Rufsholm og Jostein Kvernmo var ikke 

tilstede da bildet ble tatt.

«Havmannen», Antony Gormley, Rana kommune

LEDELSE I FRONT

Praktisk lederutvikling mens du er i jobb. 
Programmet er spesialtilpasset team-,
mellom- og linjeledere.

Oppstart Helgeland: 7. mai 2014 
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Endelig på Helgeland - nå har du sjansen!

OL-kafé kombinert med 
25-årsjubileum


