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Annan Information
Propagandistiska konstruktioner av imperier i Jesajas bok. Wiliam G. Dever. Vem var de
tidiga israeliterna och var kom de ifrån. Assyriska-syriska flyktingar i Turkiet: en sarskilt utsatt
grupp. Pavliga bibelkommissionens dokument om bibeltolkningen i kyrkan. Om existentiella
fragor och religion i psykiatrisk vardag.
Michael Tilly, Matthias Morgenstern, Volker Drecoll (red.). Frihet och makt: Recension av
Sven-Eric Liedman: Tankens latthet, tingens tyngd. Om frihet. Recension av Bertil Albrektson:
Text, översättning, teologi. Synen pa barn genom tiderna - ett idehistoriskt perspektiv. Ritual,

Caste och Religion i Colonial South India.
Bibeln i nya medier: Livsaskadningsmiljo och bibeltolkning bland Swedish youth. Mätningsoch kartläggningskulturer: 25 års jämförande värdeundersökningar. Invandring och
integration i en medeltida stad: judiska och kristna kallar till en gemensam historia. En
fallstudie om Sveriges kyrkans ökande roll i offentlig katastrofhantering. Svenska kyrkans
gudstjanst, band 5, kyrkliga handlingar. Det etiska projektet och det estetiska:
Tvarvetenskapliga perspektiv på Lars Ahlins författarskap.
Klattrade Joab upp genom Warrens schakt? (Gick Joab upp genom Warrens axel?). Vortrage
eines internationalen Symposions anlasslich seines 500. Välfärd, Religion och Kön i Postapartheid Sydafrika. Turkiet. Bro eller barriär mellan Europa och Asien. Ritualiseringsbehov
när livet är hemma i det andra hemlandet: äldre invandrarpasienter under palliativ behandling.
En indforing, Forlag Anis, Frederiksberg 1998, 292 sidor. Reaktion och handling: Redovisning
för islamismens uppkomst. Predikantskap och församling: Sex fallstudier av en ecklesial
baspraktik inom svenska friktionskyrklighet fram till 1960-talet. Konferens på International
Bridgettine Center Farfa Sabina, 12-15 mars 1995.
När naturfenomen kommer in i den symboliska sfären: ett ekologiskt perspektiv på ritualtexter
inom den egyptiska begravningskulten. Coping processer i ett tvärvetenskapligt vårdlag: En
jämförelse mellan sjuksköterskor inom cancervård och sjukhuskapsliner. Att jobba med skam
och skuld i sjalavard och psykoterapi. Jag berättar med Viggo Junkes som föregångare.
Försoningens mellanslag: en analys av Daphne Hampsons och Rita Nakashima Brocks
teologiska tolkningar. Dynamiska dialoger då och nu: om exegetikens bidrag till predikans
renewnyelse. Judiskt familjeliv i medeltida Europa: Frälsande och upprorisk. Filippinerna 1: 111 som läst med hänsyn till Philippians implicita läsare. En judisk ideologi av martyrdom i ett
komparativt perspektiv. Kristendomens användningar i nordiska nationalistiska partiers
motstånd mot islam. Arkeologi och tidig historia av traditionell Golgotha (Palestine
Exploration Fund Monograph: Serie Maior I).
Namli, Elena; Svenungsson Jayne och Vincent Alana M (red.). Bibliografi över Carl Reinhold
Brakenhielms tryckta skrifter. Konferensen om forskning i tro och hälsa i sekulärt samhälle,
17-19 maj 2010, Odense, Danmark. Karaktärisering i evangelierna: Reconceiving Narrative
Criticism. Manga eller fa ?: Drygt en halv miljon kyrkobesok under en veckoslut. Behovet av
en kontextuell analys av religionens roll i det svenska utvecklingssamarbetet. Genesis och
Jernet: ett mönster mellan Sara Lidmans Jernbaneepos och bibelns berattelser. Eloquent Blood:
Gudinnan Babalon och Konstruktionen av Femininiteter i Western Esotericism. Acculturation,
Culture and Religiosity: En jämförande kulturanalys av svenska och amerikanska kontext för
Assyrian Youth.
Religion mellan privat och offentligt: Om diakonal studier som akademisk fält. Intervention
Journal, Special Issue: Långsiktiga perspektiv på mental hälsa och psykosocial programmering
i (post) konflikt inställningar. En kritisk utvärdering av fyra modeller av rationalitet. Från
moderna till postmoderna kunskapskoncept: Var står vi idag. Det svenska reformationer
skedde i ny perspektiv. Rec. av Magnus Nyman, Forlorarnas historia. Maskulin eller feminin?
(röd) (WUNT 227), Tubingen: Mohr Siebeck, 2008, s: Male Virgins i Joseph och Aseneth och
The Bookof Revelation. Buddhism bland tamiler i prekoloniala tamilakam och ilam. Prolog.
Pre-Pallava och Pallava Perioden. Välfärdskyrka och kön i åtta europeiska länder. Feministisk
bibeltolkning i kristet praglade samhallen.

Reflektioner för framtida forskning om vetenskap och religion. Internationella föreningen för
religionens psykologi, kongress 2009, 23-27 augusti, Wien - Österrike. Medierad religion över
tid och rymd: En fallstudie om norska tidningar. Förord till "Om värd" av Jon Fosse
Dramatenprogram. Religiösa övertygelser och social diskriminering bland masspublikum i
Sverige, Norge, Tyskland, Spanien och USA Mellan 1981, 1990 och 1996. Kulturell utbyte
mellan Tamilakam, Antiram och Ilam i Pre-Pallava perioden. R Norrman, Konserverade ankor
och kvinnor pa undantag. Recension av Birger Olsson: fran Birgitta till Bibel 2000.
Rec av Geert Hallback och Troels Engberg-Pedersen, Text och teologi 2. Den mellanliggande
kyrkan: En studie av kyrkan av Englands roll i samhället genom välståndets prisma. Ecce
homo-utställningen jag domen speglar kyrkans förandrade syn pa homosexualitet. Känna
Framtiden: Sveriges Kyrka i Kontinuerlig Reformation. Mormor, Raisanen och den globala
byn: En feministisk tillvägagångssätt för etisk kritik. Rec av Jakob Carlander, Kerstin Eriksson
och Birgitta Wikander, Vardagsetik i psykiatrin. Teologiens relevans: Nathan Soderblom och
Utveckling av en akademisk disciplin: Förhandlingar från en konferens i Uppsala den 14-16
april 2002. Nedarvda arketyper och nutida tolkningsauktoriteter i myten om urmatriarkatet.
Caritas, andlighet och religiositet i sjuksköterskans hantering.
Ziebertz, Hans Georg och Kay, William K och Riegel, Ulrich (red.). Recension av Heyward,
Carter: Frälsar Jesus från de som har rätt. Kortsiktiga förändringar i religiös försörjning och
kyrkans närvaro i modernt sverige. Den 4: e internationella ESSWE-konferensen, Göteborgs
universitet, juni 2013. Tortyr, Terror och Sanning: På Guantanamos mening och framtiden för
global ordning. Förhandlande empatisk kommunikation: Svenska kvinnliga toppbloggar och
deras läsare. Grundar för att känna Gud: Bernard Lonergans grundval för kunskap om Gud
och utmaningen från antifoundationalism. Quislingkyrkan. Nasjonal Samlings kyrkopolitik
1940-1945. Avavikelse och forsoning: Son i Sara Lidmans Jernbaneepos. Korsa över. En
manual för doden och doendet för gudinnetroende.

