
   Side 1 

 
 
 

 
 

Elias Blix 

  
 

 

                

Prosjektplan 2013 – 2016 

 

 

 

 

 
 

 

 

1. Bakgrunn 

2. Visjon, mål og rammer 

3. Parallelle prosjekt 

4. Omfang og avgrensing 

5. Organisering 

6. Milepelar og tidsplan 

7. Risikoanalyse og kvalitetssikring 

8. Gjennomføring, hovudaktivitetar 

9. Synergiar 

10. Ressursar og økonomi 

11. Vedlegg 

 



   Side 2 

 

1. Bakgrunn 
 

Arven etter Elias Blix er ein levande del av den norske kulturarven, og ein av Noregs største 

salmediktarar har ein eineståande plass som ein av dei viktigaste kultur- og identitetsberarane i 

norsk og nordnorsk historie.  

Ved å ta nynorsk språk inn i kyrkja, tok Elias Blix fatt på prosjektet som Ivar Aasen sjølv ikkje 

såg likt å gå i gang med, og som vitskapsmann, politikar og språkmann var han ein av dei 

viktige nasjonsbyggarane ved demokratiseringa og framvoksteren av det moderne Noreg på 

1800-tallet. 

Sjølv om verka etter Elias Blix er i dagleg bruk, er historia om han lite kjend, og mykje forsking 

og dokumentasjon er ugjort. Den breie oppslutninga om 175-årsjubileet i 2011 og dei mange 

gode tiltaka og arrangementa i jubileet understrekar dette.  

Gildeskål kommune har tatt tak i utfordringa og gjennomført eit forprosjekt som konkluderer med 
at ein bør arbeide vidare for å verkeleggjere eit Elias Blix-senter. (Vedlegg A og B) Prosjektet 
skal ha eit regionalt og nasjonalt perspektiv, og leiinga for Nordlandsmuseet, Universitetet i 
Nordland og Sør-Hålogaland bispedømme har i møte med Gildeskål kommune stadfest ønsket 
om å ta del i prosjekt på grunnlag av konklusjonane i forprosjektet.  
Forprosjektet var støtta av Partnerskap Salten, og Salten regionråd konkluderte med at ”Salten 
regionråd er svært tilfreds med både Blix-jubileet og forprosjektet med etablering av et Elias 
Blix-senter. Regionrådet støtter opp om hovedkonklusjonene gitt i presentasjonen og 
sluttrapporten frå forprosjektet i det videre Elias Blix-arbeidet.” (Vedlegg C) 
 

Prosjektet Elias Blix-senter handlar ikkje først og 

fremst om eit bygg, men om å gjere synleg og 

utvikle arbeid knytt til forsking, dokumentasjon og 

formidling med utgangspunkt i dei regionale 

kunnskapsinstitusjonane. Det skal skje i nært 

samspel med andre aktørar nasjonalt, 

internasjonalt og regionalt. Gjennom samarbeidet 

skal Elias Blix sitt liv og verk gjerast aktivt 

tilgjengeleg for nye generasjonar og nytt publikum. 

For at Elias Blix-prosjektet skal lykkast, må det stå 

fram som nasjonalt viktig. Samtidig må det vere ei 

drivkraft for regional utvikling, ved at det bind 

samen historie og kulturarv med skapande kunst 

og aktuelle samfunnsspørsmål på område som 

språk, religion og nasjon. 

Gjennom forprosjektet er det etablert nære band til 

dei viktige parallelle prosjekta Regional kyrkje-

historie og Pilegrim i nord. Utviklinga av samspelet 

med desse prosjekta vil vere ein del av arbeidet 

med Elias Blix-prosjektet sin ”høgare himmel”. Ved 

at livet og verka hans vert sett inn i ein større 

samanheng knytt til tema som kyrkje og 

kyrkjehistorie, språk og litteratur, demokrati og 

nasjonsbygging og til nordnorsk identitet, vil 

prosjektet kunne få eit breiare og tryggare 

grunnlag. 

Ein høgare himmel 
For etablering av eit Elias Blix-senter er 
det avgjerande at det får ein ”høgare 
himmel”, der Elias Blix sitt liv og verk 
blir sett inn i ein større samanheng, jf 
målformuleringar i punkt 2.4.  
”Noko av det mest fascinerande med 
Elias Blix er den store spennvidda i 
interessefeltet hans. Han var salme-
diktar og bibelomsetjar, fagteolog og 
lingvist, politikar og organisasjons-
byggjar.” (Anders Aschim, UiN 21.09. 
2013) 
Ein ”høgare himmel” for Elias Blix-
senteret vil vi kunne utvikle med 
utgangspunkt i eitt eller fleire av desse 
elementa: 

 Språk og litteratur, nynorsk / 
nordnorsk 

 Kyrkje 
-Salmedikting, i eit nasjonalt og 

internasjonalt perspektiv  
- Kyrkjemusikk 
- Kyrkjehistorie 
- Pilegrimstradisjonar 
- Religionsdialog 

 Nasjonsbygging og demokrati 

 Nordnorsk identitet 
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I perioden 2013-2016 vil vi setje inn mest arbeid på å bygge ei plattform for samarbeid, 

samhandling og utvikling av delprosjekt som vil gjere arven etter Elias Blix synleg og opprette 

ein aktiv base for denne arven i Gildeskål. Med etablerte samarbeidsprosjekt og resultata frå 

desse vil vi ha eit grunnlag for arbeidet med neste fase; ei vurdering av kva vi treng for skipinga 

av eit fast Elias Blix-senter. 

 

2. Visjon, mål og rammer 

Langsiktig visjon 2020 

Elias Blix-senteret skal med sin eineståande organisering vere arena for formidling, forsking og 

dokumentasjon av Elias Blix sitt liv og arbeid, og av forhold han elles kan bli knytt til eller vere 

eit symbol for. 

 

Prosjektvisjon 

Prosjektet skal løfte fram Elias Blix, fornye kunnskap om han og gjere arbeida hans betre kjente 

og tilgjengelege, samt utvikle ein "høgare himmel" for prosjektet. 

 

Mål 

Prosjektet skal  

1. Legge grunnlaget for ei vitalisering av forsking, dokumentasjon og formidling med 

utgangspunkt i Elias Blix sitt liv, verk og univers.  

2. Utvikle det unike samarbeidet mellom partane i prosjektet. 

3. Legge grunnlaget for eit permanent Elias Blix-senter. 
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Delmål: 

1. Prosjektet skal auke kunnskapen om livet, verket og universet til Elias Blix,  

gjennom formidling nasjonalt, regionalt og lokalt. 

 

Resultatmål formidling: Resultatindikatorar: 

a. Setje i gang, utvikle og distribuere nye 
utstillingar / presentasjonar ved bruk av 
nyskapande formidlingsformer 

Minst éin årleg. 

b. Initiere og vere med å formidle Elias Blix 
gjennom konsertar,  dramaoppsetjingar, 
kunst, utstillingar og andre kulturformer 

Minst éin eigeninitiert  produksjon 
årleg. 
Ta i bruk og stø bruken av 
eksisterande produksjonar 

c. Vere med å formidle ny kunnskap 
gjennom kurs og konferansar 

Eitt årleg Blix-arr. i Salten 

d. Vere med på utviklinga av skolefor-
midling i nært samarbeid med fylke og 
kommunar. 

Utvikla ped. opplegg for barnehagar 
og skular. Produksjonar for DKS og 
Den kulturelle bæremeis 2014-2016  

e. Vere med i arbeidet om produksjon og 
formidling gjennom ”Den kulturelle 
spaserstokken” jf punktet ovanfor.  

Produksjonar for  DKSS 2014-2016 

f. Utvikle og gjennomføre formidlingstiltak 
på Elias Blix sin fødestad på Sand-
hornøy og Gildeskål kyrkjestad. 

Etablert fast omvising i 
sommarsesongen 
Etablert tilbod om opplevingsturar 
med buss 

g. Legge til rette for å auke bruken av Elias 
Blix sine salmar i kyrkja. 

Vekas EB-salme på eliasblix.no 
Utvikla ressurs for bruk i 
trosopplæring 

h. Utvikle vidare nettstaden eliasblix.no og 
ta i bruk sosiale medium 

Oppdatert nettstad 
Etablert rom i sosiale medium 

i. Knyte arbeidet opp mot reiselivssatsing, 
m.a. ”Verdas vakraste kyst” 

Etablert avtalar med 
reiselivsoperatørar 

 

 

2. Prosjektet skal vere med å dokumentere Elias Blix sitt liv, verk og univers, og 

gjere dette allment tilgjengeleg.  

 

Resultatmål dokumentasjon: Resultatindikatorar: 

a. Bygge opp ei mest mogleg fullstendig 

samling av litteratur av og om Elias Blix  

Katalog tilgjengeleg på eliasblix.no 

b. Ta initiativ til publisering av artiklar, brev 

med meir som ikkje er publiserte 

Etablert samarbeid med NB, UB 
Nordland og Arkiv i Nordland 

c. Samle den musikken som er blitt laga 

med utgangspunkt i Elias Blix sine tekstar, 

lyrikk og songar 

Katalog tilgjengeleg på eliasblix.no 

d. Utarbeide oversyn over annan type 

materiell som handlar om Elias Blix sitt liv 

og verk, som dramatiseringar, tv- og 

radioinnslag, videoproduksjon med meir 

og arbeide for at dette materialet blir gjort 

breitt tilgjengeleg 

Katalog tilgjengeleg på eliasblix.no 

e. Gjere mest mogleg tilgjengeleg gjennom 

nettstad med Blix-ressursar 

Kontinuerleg oppdatering av 
eliasblix.no 
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Merknad: 

Alternative metodar for dokumentasjon må bli avklart i perioden, der bruken av 

eksisterande ressursar blir vurdert. Prosjektgruppa må samordne arbeidet og vurdere 

kva vi treng av eigne prosjektressursar til samordning av dokumentasjon. 

 

3. Prosjektet skal setje i gang og samordne forskings- og utviklingsprosjekt 

innanfor religion/kyrkjehistorie, samfunnsfag og språk/litteratur.  

 

Resultatmål forsking: Resultatindikatorar: 

a. Samle og gjere tilgjengeleg oversikt over 
utført forsking 

Utarbeide bibliografi på  eliasblix.no 

b. Etablere eit nettverk for Elias Blix-
forsking  

Etablert nettverk 

c. Legge til rette for oppgåver på 
masternivå på UiN  

To masteroppgåver igangsett 

d. Prioritere stipendiatar til Elias Blix-
forsking på UiN 

Etablert 1 stipendiatstilling 

e. Initiere forskingsaktivitet gjennom 
konferansar, kurs, seminar og andre 
tiltak, (t.d. forskingsdagane) 

Eitt årleg arr. i Salten (jf delmål 2) 

 

 

4. Langsiktig synleggjering av Elias Blix 

 

Resultatmål: Resultatindikatorar: 

a. Oppsummere framdrift og utvikling 
innanfor dei parallelle prosjekta 

Oppsummering handsama av 
styringsgruppa 

b. Oppsummere erfaringar frå arbeid knytt 
til Elias Blix-universet 

Oppsummering handsama av 
styringsgruppa 

c. Vurdere organisatoriske forhold i 
samband med behova i Elias Blix-
prosjektet for ein ”høgare himmel” 

Vurdering utført 
 

  

5. Greie ut om ein kan etablere eit permanent Elias Blix-senter 

 

Resultatmål: Resultatindikatorar: 

a. Greie ut ein kan etablere eit senter Utgreiinga handsama av 
styringsgruppa 

b. Definere innhaldet i eit framtidig fysisk 
samlokalisert senter  

Handsama i styringsgruppa 

c. Vurdere ulike organisasjons- og 
driftsmodellar 

Vurdering handsama i styringsgruppa 
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3. Parallelle prosjekt 
Det går fleire parallelle prosjekt med gjensidig overføringsverdi både på kort og lang sikt: 

a. Regional kyrkjehistorie 

Dette prosjektet  skal bygge på og vere med å vidareutvikle dei historiske og 

åndelege kvalitetane som ligg på Gildeskål kyrkjestad. Gildeskål gamle kyrkje, der 

Elias Blix vart døypt og konfirmert, er ein av mellomalderkyrkjene i Nord-Noreg 

som er best teken vare på, og heile kyrkjestaden gjev oss heilt særskilde høve til å 

formidle Elias Blix sitt liv og verk inn i ein kyrkjehistorisk samanheng. 

Nordlandsmuseet er prosjekteigar for dette prosjektet. 

 

b. Pilegrim i nord  

Eit eige prosjekt med Sør-Hålogaland bispedømme som prosjekteigar skal greie ut 

om grunnlaget for utvikling av pilegrimsruter i Nordland, sørover til Nidaros og til 

viktige kyrkjelege stader i fylket. Gildeskål kyrkjestad vil med sine særeigne 

kvalitetar og sine band til Canterbury og St. Thomas vere eit sentralt element i 

dette prosjektet, og skape grunnlag for gode synergiverknader i eit samspel med 

Elias Blix-prosjektet.  

 

c. Reiseliv 

Ved å utvikle kunnskap og dokumentasjon om Elias Blix sitt liv og verk og eit 

konsept for formidling av dette, vil Elias Blix-prosjektet kunne bli ein ressurs for 

regionalt reiseliv. Prosjektet bør difor ha nær kontakt med aktuelle reiselivsprosjekt 

og knytast opp mot aktuelle reiselivsprosessar som går samtidig. Reiseliv basert 

på opplevingar bør vurderast nøye i samband med val av formidlingsformer 

framover. 

 

4. Omfang og avgrensingar 
Prosjektet skal gå over tre år i perioden 2013 - 2016, og gjennom prosjektet skal vi utvikle, 

prøve ut og vurdere innhaldet i eit Elias Blix-senter. Prosjektet skal gje grunnlag for ei 

avgjerd om oppretting av eit permanent Elias Blix-senter, og gje tilråding om korleis dette 

skal organiserast. 

 

Prosjektet er basert på eksisterande organisasjonar og ressursar i desse, med 

Nordlandsmuseet, Universitetet i Nordland, Sør-Hålogaland bispedømme, Salten Regionråd 

og Gildeskål kommune som dei berande elementa.  

 

Nordlandsmuseet si satsing på regional kyrkjehistorie og pilegrimsprosjektet i regi av Sør-

Hålogaland bispedømme vil vere vesentleg for i kva grad Elias Blix-prosjektet kan lykkast. 

(Sjå punkt 3a og 3b.) 

 

Gjennom prosjektet skal vi vurdere om det er behov for bygningar, og evt. må eit eige 

prosjekt sørgje for at desse behova blir skisserte. 
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5. Organisering 
a. Prosjekteigar 

Gildeskål kommune er prosjekteigar og samordnar arbeidet med partane i prosjektet: 

Nordlandsmuseet, Universitetet i Nordland og Sør-Hålogaland bispedømme. 

Interessene og behova til Saltenregionen blir tekne vare på ved at dei tek del i 

styringsgruppa og prosjektgruppa. 

 

b. Prosjektansvarleg og prosjektleiing 

Prosjektansvarleg er rådmannen i Gildeskål. 

Prosjektleiing blir teken vare på av prosjektleiaren, peika ut av rådmannen i samråd 

med styringsgruppa. 

 

c. Styringsgruppe 

Styringsgruppa for prosjektet er sett saman av 

- Harry Ellingsen, direktør for Nordlandsmuseet 

- Stig Fossum, direktør for Universitetet i Nordland 

- Tor B. Jørgensen, biskop i Sør-Hålogaland 

- Even Ediassen, Salten regionråd 

- Geir Mikkelsen, rådmann i Gildeskål 

 

d. Prosjektgruppe 

- Oscar Berg, Nordlandsmuseet 

- Hanne Jakhelln, Nordlandsmuseet 

- Steinar Aas, Universitetet i Nordland 

- Thoralf Fagertun, Sør-Hålogaland bispedømme 

- Petter Kjærnes, Gildeskål kommune 

- Lisbeth Glanfield, Salten kultursamarbeid 

Samordning med pilegrimsprosjektet blir teken vare på ved at prosjektleiar for dette 

prosjektet møter som observatør i prosjektgruppa. 

Etter tilsetting i prof. II-stilling ved UiN bør denne vere UiN sin representant i 

prosjektgruppa. 

 

 

e. Andre aktørar: 

- Nordland fylkeskommune 

- Arkiv i Nordland 

- Nasjonalbiblioteket  

- Nynorsk kultursentrum 

- Andre høgskular og universitet  

 

 

Vedlegg D: Organisasjonskart 
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6. Milepålar og tidsplan 

 2013 2014 2015 2016 

Forsking 4-6 7-9 10-12 1-3 4-6 7-9 10-12 1-3 4-6 7-9 10-12 1-3 
Tilby arbeidsplassar 
for studentar, 
stipendiatar og andre.       

1 

                      
1 

                      
1 

              

 

Samle og gjere 
tilgjengeleg oversikt 
over utført forsking             

2 

                                                        

 

Etablere eit nettverk 
for Elias Blix-forsking               3                                                       

 

Legge til rette for opp-
gåver på masternivå 
på UiN                                                   

4 

                  

 

Prioritere stipendiatar 
til Elias Blix-forsking på 
UiN               

5 

                      
5 

                      
5 

      

 

Dokumentasjon                                                                        

Bygge opp ei mest 
mogleg fullstendig 
samling av litteratur av 
og om Elias Blix           

6 

          

  
                                              

 

Arbeide for ei 
vitskapleg utgåve av 
«Blix’ skrifter i 
samling» og eventuelle 
brev og dagbøker.                                                           

7 

          

 

Ta initiativ til 
publisering av artiklar, 
brev m.m. som ikkje er 
publiserte.                 

8 

                                                    

 

Utarbeide oversyn 
over annan type 
materiell som handlar 
om Blix sitt liv og verk, 
og gjere det 
tilgjengeleg                                       

9 

                              

 

Formidling                                                                        

Utvikle ny utstilling for 
Nordlandsmuseet i 
Gildeskål                         

10 

                                          

 

Utvikle og distribuere 
nye temautstillingar                                           

11 

                    11  

Initiere kunstnarlege 
produksjonar                                   12                                 

 

Medverke til 
kulturarrangement                                                   13                 

 

Utvikle konsept for 
opplevingsbasert 
formidling                          14 

                    
14 

                

 

Utvikle opplevingar og 
formidling på Våg                                                     

15 

              
 

Bidra til utvikling av 
produksjonar for den 
kulturelle skulesekken             

16 

                  
16 

                    
16 

        

 

Bidra til utvikling av 
produksjonar for den 
kulturelle                     

17 

                  
17  
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 2013 2014 2015 2016 
spaserstokken 

Medverke til kurs og 
konferansar           18                     18                     18         

 

Løpande vurdering av 
utviklinga av parallelle 
prosjekt       

  
    

19 

              
  

  
19 

                
  

  
19 

        

 

Vurdere organisato-
riske forhold knytte til 
dei parallelle prosjekta 
og det Elias Blix-
prosjektet treng for ein 
”høgare himmel”.                                                                   

20 

 

Kartlegge kva ein kan 
gjere for eit fastare 
samarbeid med andre 
aktørar knytte til 
formidling, 
dokumentasjon og 
forsking                                                                   

21 

 

 

Hovud-

ansvar: 

Gildeskål kommune Nordlandsmuseet 

Universitetet i Nordland Sør-Hålogaland bispedømme 

 

Milepålar: 

1.  Arbeidsplassar klargjorde og gjort kjende 
2.  Oversikt publisert på eliasblix.no 
3.  Nettverk etablert 
4.  Oppgåver sette i gang 
5.  Prioritert i budsjett 
6.  Oppstart litteratursamling 
7.  Utgåve planlagt og finansiert 
8.  Plattform for publisering klar 
9.  Publisert på eliasblix.no 
10.  Utstilling presentert 
11.  Utstilling produsert 
12.  Status oppgjort 
13.  Status oppgjort 
14.  Formidlingskonsept blir presentert 
15.  Formidlingskonsept blir presentert 
16.  Produksjonar utarbeidet 
17.  Produksjonar utarbeidet 
18.  Kurs/konferanse avvikla 
19.  Vurdering utført 
20.  Vurdering utført 
21.  Kartlegging utført 
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7. Risikoanalyse og kvalitetssikring 
a. Kritiske suksessfaktorar: 

 Oppretting av professor II-stilling ved UiN 

 Tilsetting i formidlarstilling ved NM 

 Etablering av gode samarbeidsrelasjonar med viktige nasjonale aktørar som 

Nasjonalbiblioteket og Nynorsk kultursentrum 

 Forankring av prosjektet hos Nordland fylkeskommune og godt samspel med 

ressursar i fylkeskommunen. 

 Interessa for arven etter Elias Blix må haldast levande og utviklast 

 God samhandling med pilegrimsprosjektet og med prosjekt for reiseliv. 

 Etablering av ein god samhandlingsarena mellom partane i prosjektet 

 

b. Kvalitetssikring 
Kvalitetssikring blir teken vare på gjennom møte i og rapportering til styringsgruppa, 
samt ved laupande dialog mellom prosjektansvarleg og prosjektleiar. 
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8. Gjennomføring, hovudaktivitetar 

KVA UiN NM SHBD GK Ressursbruk 

Formidling: 

Utvikle ny utstilling for 
Nordlandsmuseet i Gildeskål 

X X  X 

Formidlingsstilling i 
budsjett 
Andre kostnader må 
finansierast 

Utvikle og distribuere nye 
temautstillingar 

X X  X 

Formidlingsstilling i 
budsjett 
Andre kostnader må 
finansierast 

Initiere kunstnariske produksjonar 
 X X X 

Reisekostnader i 
budsjett 

Medverke til kulturarrangement X X X X Prosjektressursar 

Utvikle konsept for opplevings-
basert formidling  

 X   

Formidlingsstilling i 
budsjett 
Andre kostnader må 
finansierast 

Utvikle for opplevingar og formidling 
på Våg 

 X  X 

Formidlingsstilling i 
budsjett 
Andre kostnader må 
finansierast 

Bidra til utvikling av produksjonar 
for den kulturelle skulesekken og 
Den kulturelle bæremeisen 

X X X X 
Prosjektressursar 

Bidra til utvikling av produksjonar 
for den kulturelle spaserstokken 

X X X X 
Prosjektressursar 

Medverke til kurs og konferansar X X X X Prosjektressursar 

Legge til rette for utvida bruk av 
Elias Blix sine salmar i kyrkja. 

  X X 
Prosjektressursar 

Vidareutvikle nettstaden eliasblix.no 
og ta i bruk sosiale medium 

X X X X 
Prosjektressursar 

Etablere samarbeid med aktuelle 
reiselivsprosjekt 

   X 
Prosjektressursar 

Dokumentere 

Bygge opp ei mest mogleg 
fullstendig samling av litteratur av 
og om Elias Blix 

X X X X 
Prosjektgruppe og 
samarbeidspartnarar 

Ta initiativ til publisering av artiklar, 
brev m.m. som ikkje er publiserte. 

X X X X 
Prosjektgruppe og 
samarbeidspartnarar 

Samle den musikken som er blitt 
laga med utgangspunkt i Blix sine 
tekstar, lyrikk og songar 

X X X X 
Prosjektgruppe og 
samarbeidspartnarar 

Utarbeide oversyn over anna type 
materiell som handlar om Blix sitt liv 
og verk, og gjere det tilgjengeleg 

X X  X 
Prosjektgruppe og 
samarbeidspartnarar 

Gjere mest mogleg tilgjengeleg 
gjennom nettstad med Blix-
ressursar 

    
Prosjektressursar 

Forsking og utviklingsprosjekt: 

Samle og gjere tilgjengeleg oversikt 
over utført forsking 

X X  X 
Prosjektleiar og 
samarbeidspartnarar 

Etablere eit nettverk for Elias Blix-
forsking  

X X X X 
Reisekostnader i 
budsjett 

Legge til rette for oppgåver på X    Ingen 
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KVA UiN NM SHBD GK Ressursbruk 

Masternivå på UiN  

Prioritere stipendiatar til Elias Blix-
forsking på UiN 

X    
Ingen 

Bygge opp ei mest mogleg 
fullstendig samling av litteratur av 
og om Elias Blix 

X X X X 
Eksisterande  
ressursar 

Initiere forskingsaktivitet gjennom 
konferansar, kurs, seminar og 
andre tiltak 

X X  X 
Eksisterande  
ressursar 

 

Detaljert tiltaksplan vert utarbeidd av prosjektgruppa og handsama av styringsgruppa når 

prosjektet er finansiert og etablert. 

Vedlegg E: Samhandlingskart 

 

9.  Synergiar 

For første gang i Nordland blir det etablert eit prosjekt der både Nordlandsmuseet, 

Universitetet i Nordland og Sør-Hålogaland bispedømme tek del. Ved å samordne og legge 

til rette for at deltakarane kan spele på ressursane og kompetansen til kvarandre, skal ny 

kunnskap utviklast, gamal og ny kunnskap skal dokumenterast og danne grunnlag for 

utvikling av nye formidlingskonsept. 

 

Elias Blix-senteret vil i prosjektperioden 2013-2016 vere eit virtuelt senter, utan forankring i 

ein bygning eller organisasjon. Hovudfokuset skal ligge på utvikling av innhald, og arbeidet 

vil vi legge til dei arenaene som vi meiner er mest høvelege.   

Vi viser til vedlegg nr 1-3 om korleis vi i prosjektet kan legge til rette for samordning av 

oppgåvene og ressursane knytte til dei ulike aktivitetane, både mellom partane i prosjektet 

og i eit samspel med andre samarbeidspartnarar.  

Partane i prosjektet skal kvar for seg og samla gjere sitt til at prosjektet verkar saman med 

og sjølv blir ein ressurs for utvikling innanfor kulturarv og identitet, reiseliv/turisme, 

pilegrimssatsing og regional kyrkjehistorie. 

 

Synergiverknadene vil kunne bli: 

- Samhandling mellom partane 

- Etablering av forskingsprosjekt knytte til ressursane i regionen  

- Gjere verdien av Elias Blix sine verk synleg for framtida 

- Aktivisere den litterære arven 

- Forankre Elias Blix i lokale og regionale utviklingsprosessar 

- Formidle kunnskap til nye grupper / generasjonar 
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10.   Ressursar og økonomi  

 

 

Vedlegg F: Formidlar-stilling ved Nordlandsmuseet 

Vedlegg G: Eige arbeid 

  

Kostnader       2 013        2 014        2 015        2 016  Sum 

Prosjektleiar 50%  stilling i 3 

år

    216 000     324 000      324 000      108 000       972 000 

Utvikling av for- 

midlingskonsept

    493 333     740 000      740 000      246 667    2 220 000 

Fagstilling UiN     100 000     150 000      150 000        50 000       450 000 

Studiereiser       50 000       75 000        75 000        25 000       225 000 

Reise / kost       66 667     100 000      100 000        33 333       300 000 

Eige arbeid     414 167     621 250      621 250      207 083    1 863 750 

Kontor prosjektleidar         6 667       10 000        10 000          3 333         30 000 

Møtelokale       10 667       16 000        16 000          5 333         48 000 

Diverse     105 333     158 000      158 000        53 417       474 750 

Sum  1 462 833  2 194 250   2 194 250      732 167    6 583 500 

Finansiering       2 013        2 014        2 015        2 016  Sum 

Innbetaling Gildeskål 

kommune
    200 000     300 000      300 000      100 000       900 000 

Finansiering fag-stilling UiN     100 000     150 000      150 000        50 000       450 000 

Eige arbeid     414 167     621 250      621 250      207 083    1 863 750 

Kontor prosjektleiar         6 667       10 000        10 000          3 333         30 000 

Møtelokale       10 667       16 000        16 000          5 333         48 000 

Tilskot NFK     731 417  1 097 125   1 097 125      366 083    3 291 750 

Sum  1 462 917  2 194 375   2 194 375      731 833    6 583 500 
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11.  Vedlegg: 

A. Rapport frå forprosjekt Elias Blix-senter  

B. Vedtak Gildeskål kommunestyre 

C. Protokoll Salten regionråd 

D. Organisasjonskart prosjekt 

E. Samhandlingskart formidling, dokumentasjon og forsking 

F. Formidlingsstillingar Nordlandsmuseet, skildring og økonomi 

G. Eige arbeid 

 


