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 Fredsbygging gjennom kunnskap om krig 



Basisinformasjon  
om Narviksenteret  
Stiftelsen Narviksenteret driver med formidling, 
dokumentasjon og forskning på spørsmål knyttet til 
krig og konflikt, med særlig fokus på krigs- og 
okkupasjonshistorien i Nordområdene. 
 
Utgangspunktet er det tyske angrepet på Narvik 
 i 1940, kampene i Nord-Norge og den påfølgende 
okkupasjonen. Narviksenteret engasjerer seg også i 
spørsmål som er tilknyttet krig og konflikt i verden i 
dag, med særlig fokus på regler i krig, internasjonale 
konvensjoner og menneske rettigheter. 
 
Narviksenteret er en stiftelse, lokalisert i Narvik og er 
det nordligste av de sju norske freds- og menneske -
rettighetssentrene. Stifterne var Kunnskaps -
 departementet, Nordland Røde Kors Krigsmuseum, 
Nordnorsk Fredssenter og Narvik kommune. 
 

Narviksenterets  
formålsparagraf  
Stiftelsen skal arbeide for å fremme kunnskap om og 
forståelse for fred, krigens regler, internasjonal e 
konvensjone r og menneske rettigheter gjennom 
forskning, dokumentasjon og formidling med særlig 
fokus på krigs- og okkupasjonshistorien i 
Nordområdene  . 
 
Stiftelsen skal i sitt arbeid legge Røde Kors’ verdier til 
grunn slik de fremkommer i prinsippene Humanitet, 
Upartiskhet, Nøytralitet og Uavhengighet. 
 
Stiftelsens formål er av alminnelig ideell karakter. 

Strategiske hovedmål  
Gjennom egen forskning og i samarbeid med 
relevante nasjonale og internasjonale forsknings-
miljøer, skal Narviksenteret bli et ledende 
kunnskaps senter når det gjelder krigs- og 
okkupasjons historien i Nordområdene samt 
dagsaktuell e problemstillinger knyttet til menneske -
rettigheter og folkerett. 
 
Historiske kilder som gjenstander, kulturminner  
og arkivalia skal sikres og dokumenteres, og ved  
bruk av digitale verktøy gjøres tilgjengelig for 
Narviksenterets ulike målgrupper. 
 
 
 
 
 
 

 
 
Narviksenteret skal formidle forskningsbasert  
informasjon om Nordområdenes krigshistorie samt 
andre tema knyttet til krig, konflikt og menneske -
rettigheter, for å synliggjøre historien og styrke 
fredsarbeid og mellommenneskelig forståelse.  
Barn og unge er en særskilt prioritert målgruppe.  



Formidling  
\    Narviksenteret skal ha en saklig og oppdatert 

forskningsbasert formidling. Det er særlig 
prioritert å tilby et godt holdningsfremmende 
opplæringstilbud om fred og menneskerettigheter 
for barn og unge i skolene i landsdelen. Senterets 
uavhengige posisjon gir mulighet til å utvikle 
undervisningsopplegg som utfordrer synspunkter 
og fremmer gode demokratiske verdier og 
holdninger  . 

 
\    Narvik Krigsmuseum skal være en sentral 

formidlings arena gjennom sine store samlinger av 
gjenstander og arkivmateriale fra krigen.  

      Muséet tar også opp universell e spørsmål knyttet 
til krig, konflikt og menneskerettigheter. Bruk av 
formidlingsmetoder (didaktikk/teknologi m.m.) 
skal utvikles videre for å gi de ulike målgruppene 
et best mulig læringsutbytte.  

 
\    Narviksenteret skal bidra til gode og saklige 

debatte r og skape engasjement rundt senterets 
målsetninger. 

 

Hovedtiltak formidling  
\    Utvikle og gjennomføre innovative undervisnings-

opplegg som fremmer kunnskap og demokratisk 
kompetanse. 

 
\    Vise aktuelle forskningsbaserte utstillinger og 

utvikl e lokaliteter til dette. 
 
\    Utvikle et bærekraftig og lokalt forankret  
\    reiselivstilbud med balansert bruk av  
\    formidlings metoder  , innleide guider og egne 

formidlere  . 

Forskning  
\    Narviksenteret skal drive med forskning på 

spørsmå l knyttet til krig og konflikt med særlig 
fokus på krigs- og okkupasjonshistorien i 
Nordområdene  . 

 
\    Narviksenteret vil koble kunnskap om krig med 

dagsaktuelle problemstillinger innen menneske -
rettigheter, folkerett og demokrati. 

 
\    Forskning er viktig for at senteret skal være en 

samfunnsrelevant og samfunnskritisk institusjon. 
 
\    Narviksenteret samarbeider og skal utvikle 

samarbeide t videre med sentrale forsknings-
miljøer i inn- og utland. 

 
 

Hovedtiltak forskning  
\    Knytte Narviksenteret til relevante nasjonale og 

internasjonale forskningsmiljøer innenfor våre 
kjerneområder. 

 
\    Styrke det interne forskningsmiljøet med ny 

rekrutterin g. 
 
\    Tilrettelegge for forskningsbasert formidling. 
 

Dokumentasjon  
\    Samlingen av gjenstander knyttet til andre 

verdenskrig står sentralt i Narviksenterets 
virksomhet  . Etter at samlingen er sikret i nye 
magasiner vil det pågå et langsiktig arbeid med 
innsamling, sikring, dokumentasjon og 
digitalisering. 

 
\    Narviksenteret har over tid samlet store mengder 

kilder, litteratur og dokumentasjon. Fremover vil 
man fortsette med innsamling av materiale, og 
gjøre det enklere tilgjengelig for publikum. 

 
\    Sikring og merking av kulturminner fra krigen har 

nasjonal interesse og skal ha oppmerksomhet 
fremover. 

 
 

Hovedtiltak  
dokumentasjon  
\    Sikring, dokumentasjon og digitalisering av 

gjenstands samlingen. 
 
\    Gjøre kilder og litteratur tilgjengelig for publikum.  
 
\    Sikring og merking av kulturminner fra andre 

verdenskrig.  
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\    Freds- og menneskerettighetssentrenes felles 
innsat s for opplæring av barn og unge i menneske -
rettighetene er et godt utgangspunkt for økt 
samarbei d mellom sentrene. Det er et betydelig 
samarbeid mellom sentrene i dag, og dette skal 
utvikle s videre i årene som kommer. 

 
\    Narviksenterets mål for sin virksomhet forutsetter 

et utstrakt nettverk og samarbeid på lokalt, 
regionalt, nasjonalt og internasjonalt nivå. 
Båndene til Røde Kors står i en særstilling. 
Narviksenteret er medlem i en rekke nettverk  

      og forbund som det internasjonale 
museumsnettverke  t ICOM. 

 

\    Samarbeidsavtaler med relevante universiteter 
som Universitetet i Tromsø og Nord universitet 
har og vil få forsterket betydning fremover. 

 
\    Å bringe ungdom fra ulike nasjoner sammen vil 

være en kjerneverdi i senterets arbeid for 
påvirknin g av kunnskap, verdier og holdninger. 

Intern kompetanse 
og attraktivitet  
\    Narviksenteret legger opp til en organisk vekst i 

antall ansatte. Det blir særlig viktig å styrke fors-
kerkapasiteten ved senteret. 

 
\    De ansatte ved senteret har solid fagkunnskap om 

krigs- og okkupasjonshistorie og menneske -
rettigheter samt god formidlingsevne 
skreddersydd til de ulike målgruppene. 

 
\    Arbeidsmiljøet er preget av stort engasjement og 

entusiasme med vilje og evne til å utvikle 
Narviksenteret videre basert på solid faglig og 
kunnskapsmessig tyngde. 

 

Noen faktatall  
\    Antall besøkende 2019: 36 119. 
\    7100 elever fra grunnskole og videregående skole. 
\    930 personer fra militære avdelinger. 
\    27 000 betalende gjester. 
\    Driftsinntektene: 70 % driftsmidler fra Kunnskaps -

 departementet, Forsvarsdepartementet og Narvik 
kommune, 20 % salg, 10 % prosjekter. 

\    Narviksenteret ledes av direktør og et styre på  
       7 medlemmer.  
\    15 ansatte i 2020.

Samhandling, samarbeid og partnerskap
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