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Det begynte som Fransk Festival i 1956, tuftet på gode relasjoner mellom Narvik og Frankrike. Verdens-
krigen var over og Narvik ble hvert år oppsøkt av franske fremmedlegionærer som hadde  vært her
under kampene. Det var noe spesielt med Narvik. Det tredje rikets buldrende krigsmakt ble for første
gang nedkjempet her og byen fikk en viss glorie. I Paris fikk byen sin egen plass, ”Place de Narvik”.

I to år ble det feiret ”Fransk Festival”, og fra det franske turistkontoret i Skandinavia ble det fra 
Stockholm sendt mengder med spennende franske varer og viner. Fra Oslo ble det sendt blomster
og mannequiner fra ”Steen & Strøm” sammen med de siste kreasjoner fra Paris. Dette var noe nytt i
etterkrigstiden, og for Narvik ble det starten på en festival som er Norges nest eldste.

Festivalen fant en stor kilde til symboler, legender, myter, dramaer og karakterer basert på arbeidet til
rallarene og kokkene som klarte det fantastiske handarbeidet med å meisle ut en jernbane i de arktiske
fjell. Under nordlyset, i midnattsolen eller mens vinterstormene raste gikk arbeidet mens de sang:
”Mellan höga fjellen vid Ofotens fjord……….” Dette var stedet for de tøffeste og for de innovative!

”Svarta Bjørn®” var en av kokkene som arbeidet langs banen. Kjærlighet, kraft, savn og plutselig død er
nøkkelord som beskriver hennes liv. Som kokke arbeidet hun hardt, og døde ung. Vinterfestuka i Narvik
har henne som symbol på kvinnene som arbeidet på Ofotbaneanlegget, og hvert år utnevnes en ung
kvinne til ærestittelen ”Svarta Bjørn®”.

Gjennom 50 år er festivalen Vinterfestuka i Narvik utviklet seg til møtested for kunst og
kultur, fylt opp med konserter, dans, teater, kunst og gateliv – i en by uten søvn. 

Byen vrimler av folk i rallarklær. Unge og voksne kler seg opp i stil fra 1900-tallet. Alle føler iden-
titeten til Vinterfestuka og viser det på jobb og i fritiden. De tar del i den stolte historien fra de som
bygde Ofotbanen og la grunnlaget for byen Narvik. Dette skaper en fantastisk ramme rundt alle
kulturarrangementene. En god tradisjon er at Vinterfestuka i Narvik starter hvert år med ”Barnas
Dag”, og i et stort opptog møter du tusenvis av barn i kostymer sammen med musikk og andre sprell
– forberedt i lang tid i skoler og barnehager.

Vinterfestuka i Narvik gir nære, sterke opplevelser og engasjerer alle aldersgrupper. Vår historie, 
uttallige små og store arrangement, folkeliv og en spesiell atmosfære; 
LA DEG BEGEISTRE! LA DEG FORFØRE!

Vinterfestuka i Narvik

I dag er Narvik 
”RALLARBYEN” 
– en moderne by der
du finner den samme
innovative drivkraften
som Rallaren hadde for
100 år siden når de
møtte utfordringene
med å bygge verdens
nordligste jernbane.  

I 1958 ville festivalen skape en ny og egen identitet. Rallaren, kokka, slegga, boret, feiselen og arbeidssangene kommer fra den rike 
historien til Ofotbaneanlegget (1898 til 1902) - verdens første arktiske jernbane ble bygget for å frakte jernmalm fra gruvene i Kiruna
til den isfrie havnen i Narvik, for videre å kunne skipes til kunder i hele verden.




