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Tarald Rasmussen (f.1949) er dr. theol. fra 1986 etter ulike studieopphold i 

Tyskland, - deriblant som vitenskapelig assistent i Berlin i 1978 og som Humboldt-

stipendiat ved Institut für Spätmittealter und Reformation (Heiko A. Oberman) i 

Tübingen i 1984. Siden 1987 er han professor i allmenn kirkehistorie ved Det 

teologiske fakultet, Universitetet i Oslo. Hans faglige tyngdepunkt ligger innen 

senmiddelalderens og den tidlige nytidens kristendomshistorie. Her har han arbeidet 

både med norske og europeiske tradisjoner, og interessert seg både for toneangivende 

kirkelig kristendom og for ulike typer folkelig religiøsitet.  

 Han har vært med i ledelsen av Det teologiske fakultet, som prodekan (1990-

96) og dekan (1996-97), og i styringsgruppen for flere NFR-støttede prosjekter: Den 

kristne moraltradisjon i Norge (1994-97), “Østfold-prosjektet” om religiøse 

tradisjoner i Østfold-regionen (1990-95), og et tverrfaglig prosjekt om den lutherske 

tradisjonens religiøse kultur i Norge (2000-2004). Fra 2010 leder han det NFR-

finansierte forskningsprosjektet ”Døden i tidlig protestantisk kultur”.  

Han deltok som sakkyndig medarbeider i de store norske skolereformene midt 

på 1990-tallet, der han bl.a. ledet læreplangruppen for det nye KRL-faget i 

grunnskolen. Han var også leder av læreplangruppen for faget Religion og etikk 

(videregående skole) i Kunnskapsløftet. Fra høsten 2001 til våren 2003 var han leder 

av styringsgruppen for kvalitetsreformen ved UiO. Fra 2006 er han forskningsleder 

ved Det teologiske fakultet. Siden 2007 er han leder av programrådet for det 

tverrfakultære Lektorprogrammet ved Universitetet i Oslo. Siden 2010 er han med i 

flere utvalg både på norsk, nordisk og europeisk plan som forbereder 

reformasjonsjubileet 2017.  

 Rasmussen har veiledet en rekke stipendiater fram til doktorgrad, og er også 

nå veileder for flere doktorgradssstipendiater. Han har også vært sakkyndig og 

opponent ved flere doktorgradsprøver (Lund, København, Oslo, Trondheim), og 

sakkyndig ved en rekke stillingsbesettelser (universitetene i Aarhus, Købebnhavn, 

Helsinki, Oslo, Tromsø, samt en rekke høgskoler). Fra 2001 til 2006 var han medlem 

i NFRs fagkomité for humanistiske fag. Han er også redaktør for Norsk Teologisk 

Tidsskrift. Rasmussen har skrevet og redigert en rekke bøker og artikler om 

historiske, og religionsfaglige temaer. 
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* Inimici ecclesiae. Das ekklesiologische Feindbild in Luthers Dictata super Psalterium (1513-1515) 

im Horizont der theologischen Tradition.  (= Studies in Medieval and Reformation Thought, vol. 

XLIV); Leiden 1989.  

* Luthers verker i utvalg, red. og oversettelse sammen med I. Lønning og S. Hjelde, 6 bind, Oslo 1979-

83).  

* Tankeliv i den lutherske stat, 1537 – 1814. Norsk idéhistorie bind 2, Oslo 2002 (sammen med Nils 
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* Vitenskapens utfordringer, 1870 – 1920. Norsk idéhsitorie bind 4, Oslo 2003 (sammen med Geir 

Hestmark og Liv Bliksrud)  

* Kristendommen. En historisk innføring, Universitetsforlaget 2000 (sammen med E.Thomassen 2. 

Reviderte utgave 2002. 

* Norsk kirkehistorie, Oslo 1991 (sammen med B. Oftestad og J. Schumacher). Tredje rev. utg. 2005.  

* Luthers reformasjon. Hovedtekster 1517 – 1520. Utvalg, innledning, og delvis oversettelse fra latin 

ved TR. Oslo 2004. 310s. 

* Frans av Assisi. Utvalg, innledning, og delvis oversettelse fra latin ved TR. Verdens hellige skrifter. 

Oslo 2005. 460s.  



 

Utvalgte artikler etter 1990:  
* Jacob Perez of Valencia's 'Tractatus contra Judeos' (1484) in the light of the Medieval anti-Judaic 

traditions, i: Augustine, The harvest, and theology (1300-1650) : essays dedicated to Heiko Augustinus 

Oberman in honor of his sixtieth birthday / edited by Kenneth Hagen.  Leiden 1990. 

* Innledningsartikkel + Utkastet til en egen norsk kirkeordinans fra 1604, i: Reformationens 

konsolidering i de nordiska länderna, utg.: I.Brohed. Oslo 1990. (25s.) 

* Universitetet i reformasjonstiden, i: Universitetets idé gjennom tidene og i dag, Utg.:  
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*Luther, i: Vestens tenkere, bd. 1, utg.: Trond Berg Eriksen, 1993   

* Reformasjonens ethos og Norge, i: Arv og utfordring, utg.: Christoffersen, Wyller, Oslo 1995 (12s.) 

* Rechtfertigung und Ekklesiologie bei Luther, seminarrapport fra 2 seminar ledet av T.R. ved de 

internasjonale kongressene for Lutherforskning i Oslo 1988 og i St.Paul, USA, 1993, utgitt i 

Lutherjahrbuch, Göttingen 1990 og 1995  

* Tradition, i: The Oxford Encyclopedia of the Reformation, vol.4, Oxford 1996. (4s.) 

* Kristelig og borgerlig offentlighet i Norge på 1800-tallet, i: Kristelig og borgerlig offentlighet i 

Norge, utg.: Rasmussen og Wyller, Oslo 1996. (15s.) 

* Motreformasjonens helgener,  i Norveg 2/1999, s.5 – 21 

* Det indre og det ytre. Noen hovedtemaer fra luthersk moraltradisjon, 15s., i: Norsk kristen 

moraltradisjon fra 1814 til i dag, utg.: S.Aa.Christoffersen, Oslo (Gyldendal) 1999. 

* Kristusetterfølgelse hos Frans av Assisi, i: Kirke og Kultur 105 (2000), s. 411-422 

* Ortodoksiens kirke- og fromhetsliv. Noen begrepsavklaringer til hjelp for tolkningen  av Petter Dass, 

i: Petter Dass, utg.: S.E.Forfang og I.R.Hansen, Nesna 2000, s.11-20. 

* The New Norwegian ”KRL” Subject and Religious Freedom: A Report, trykt i Studia Theologica 

vol. 54 (2000), pp. 19-34. 

* Opplyst pietisme. Erik Pontoppidan, i: H. Thuen og S.Vaage (red.): Pedagogiske profiler. Norsk 

utdanningstenkning fra Holberg til Hernes, s. 33–43, Oslo 2004.  

* Kjetterrett i middelalderen, i: Kirke, protestantisme og samfunn : festskrift til professor dr. Ingun M. 

Montgomery / Roger Jensen, Dag Thorkildsen, Aud V. Tønnessen, [red.], 2006, s. 15–26. 

* Luther som kjetter.  Art. under trykking i: Vei og villstrå: kirken og kjetterne fra antikken til i dag, 

Oslo 2007. 

* Bridging the Middle Ages and the Renaissance: Biblia Pauperum, Their Genre and Hermeneutical 

Significance,  i: Hebrew Bible/Old Testament. The History of its InterpretationVol. II,  Hrsg.: Magne 

Sæbø, Göttingen2007 (under utgivelse) (16s.) 

* Hell Disarmed? The Function of Hell in Reformation Spirituality, i: NUMEN 56 (2009) 366–384 

* The Biblical Canon of the Lutheran Reformation, i: E. Thomassen (Ed.): Canon and Canonicity, 

Museum Tusculanum Press, Copenhagen 2010, p. 143–158 
* Medarbeider i Store Norske Leksikon, 3. utg., 1995-99 og 4. utg. (2004–2006), temaområde: 
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