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Sluttrapport
Prosjekttittel: ”Den første rektor”
Et stort, spennende og velordnet materiale venter nå den som vil forske på John Christensen,
Ansgarskolens første rektor (i hans tid var tittelen bestyrer). Ansgarskolen består i dag av både
bibelskole og teologisk høyskole, ligger i Kristiansand og er eid av Misjonsforbundet.
Misjonsforbundets historiske selskap og arkiv (HSA) har samarbeidet med Ansgar Teologiske
Høgskole om prosjektet. Vårt felles mål har nettopp vært å ordne og digitalisere en stor samling
dokument, hefter, bilder og utklipp etter Christensen, for det meste gitt av hans familie.
En av høyskolens teologistudenter, Knut Ove Tufte Lofstad, ble leid inn for å ordne og registrere
samlingen, i tett dialog med skolens forskningsleder Anne Haugland Balsnes og undertegnede.
Arbeidet resulterte i 28 arkivesker. Eskene inneholder alt fra undervisningsmateriell, artikler og
foredrag til bilder og dagbøker med personlige notater. Gjennomgående tema er eskjatologi og
systematiske bibelstudier. Eskene forblir i HSAs arkiv på Ansgarskolen og vil dermed være lett
tilgjengelig for forskere knyttet til skolen.
Prosjektet var viktig i seg selv, men også en nyttig erfaring for et ferskt arkiv og en forholdsvis fersk
arkivleder. Tildelingen fra Riksarkivaren bidro til at vi kunne kartlegge Ansgarskolens historie bedre.
Parallelt høstet vi viktige erfaringer av samarbeidet samt knyttet arkiv og skole tettere sammen.
Knut Ove Tufte Lofstad kjenner naturlig nok skolens første rektor svært godt nå, og har førsteretten til
å forske på materialet.
Skolen bisto i forbindelse med rekruttering av studenten, stilte lokaler til disposisjon, tilrettela praktisk
og teknisk samt holdt de faglig ansatte orientert om arkivet generelt og arkivering av Christensens
materiale spesielt.
HSAs arkivleder ledet rekrutteringsprosessen, tilrettela materialet og fulgte opp studenten under
registreringen.
Avslutningsvis vil vi på ny takke for støtten på kr 10 000 som ble gitt oss til prosjektet ”Den første
rektor”. Regnskap følger vedlagt.
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