
Book Reviews/Bokrecensioner

Mercédesz Czimbalmos “Intermarriage, Conversion, and Jewish Identity in 
Contemporary Finland: A study of vernacular religion in the Finnish Jewish 
communities,” (Åbo Akademi University 2021), diss.

Mercédesz Czimbalmos har skrivit en sammanläggningsavhandling i religionshis-
toria, bestående av en kappa, fyra artiklar och en sammanfattning. Avhandlingen 
är gedigen, väl sammanhållen, stringent, koncis och välargumenterad. Czimbalmos 
anger tydligt vad hon ska göra, vilka begrepp hon kommer att använda och hur, och 
gör det hon föresatt sig att göra på ett systematiskt sätt. Syftet är tydligt formulerat, 
frågorna rimliga, perspektivet givande, källorna och metoderna relevanta och re-
sultaten övertygande.

Syftet med studien är ”att analysera den vardagsreligiösa praxis som utvecklats i 
de judiska församlingarna i Helsingfors och Åbo genom en studie av blandäkten-
skap och därigenom fylla en forskningslucka samt att testa hur användbart pers-
pektivet ’levd religion’, vernacular religion, är inom fältet Judiska studier, där det 
hittills bara använts i begränsad utsträckning.”

Ämnet är vetenskapligt relevant och forskningsproblemet tydligt formulerat. Det 
är en utmärkt idé att använda blandäktenskap som en prisma för att studera levd 
religion/vardagsreligiositet och judisk identitet. Studien fyller verkligen en lucka, 
och den gör det på två sätt. Dels empiriskt genom de arkiv- och intervjubaserade 
studierna, dels genom perspektivet.

De analytiska begreppen är också tydligt definierade och används systematiskt. 
Hantverket är gott. Czimbalmos använder verkligen de verktyg som valts och har 
en föredömligt pragmatisk inställning till teorier. Det centrala perspektivet, levd 
religion, är fruktbart, och uttolkning av det som att ”göra, vara och tänka judiskt”, 
eller som Lasse Dencik formulerat det, ”att juda”, är övertygande, även om förfat-
taren inte presenterar någon metod för att utvärdera perspektivets användbarhet 
inom Judiska studier. Användningen av resultaten i (amerikanska) studier av kon-
versioner som empiriska generaliseringar för att skapa kategorier/teman för analy-
sen av det finska fallet fungerar också bra. Enstaka andra aspekter kunde dock ha 
inkluderats/utvecklats. Eftersom projektet behandlar identitet, hur medlemmar 
av de finska judiska trossamfunden förhandlar sin judiskhet, kunde författaren ha 
övervägt att använda teorier om identitet och identitetsbildning. Hon diskuterar 
sådana liksom judisk identitet men inte som teoretiska ingångar utan som en del 
av forskningsläget och kontexten. Ett perspektiv som däremot används och därtill 
framgångsrikt och som dessutom styrt forskningsdesignen, men inte behandlas 
som en del i teoribygget, är genus. Det kunde gott ha redovisats explicit som en 
teoretisk utgångspunkt.

Vidare kunde diskussionen om de olika typerna av äktenskap ha utvecklats. Kat-
egorierna som används fungerar utmärkt i analysen, men de är inte självklara. Till 
exempel kunde ”religiöst” äktenskap ha nämnts som en separat kategori. Dessu-
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tom kunde tre andra typer av ”äktenskap” ha diskuterats: samboskap; äktenskap där 
båda makarna är halakhiskt judiska; och samkönade äktenskap (både endo- och 
exogama). Samboende nämns, men författaren hävdar att det skulle ha krävts för 
mycket arbete att inkludera par som lever tillsammans utan att vara gifta och kan-
ske är det också så. Det kunde dock ha varit givande att till exempel jämföra hur 
personer i de typer av äktenskap som nu analyserats gör, är och tänker judiskt med 
par som valt att inte gifta sig och med par där båda makarna är judar enligt halakh-
isk definition (och av olika eller samma kön).  

Författaren använder flera olika metoder. De förklaras och motiveras tydligt och 
utnyttjas skickligt och konsekvent. Men eftersom jämförelser är ett kännetecken för 
avhandlingen borde de komparativa aspekterna ha diskuterats explicit. Författaren 
gör både en diakron (första artikeln) och en synkron komparation (jämförelsen 
mellan resultaten i de tre intervjubaserade studierna), och använder rönen från den 
longitudinella arkivbaserade utredningen i intervjustudierna men diskuterar inte 
systematiskt dessa jämförelser som en del av metoden. Det är synd, särskilt när det 
gäller de diakrona aspekterna. Hade författaren uttryckligen diskuterat jämförelser 
som metod och formulerat en forskningsfråga om kontinuitet och förändring, hade 
hon tydligare kunnat lyfta fram sina resultat om vad som förändras och varför och 
vad som förblev opåverkat i de finsk-judiska äktenskapsmönstren och i de strat-
egier som används.

Presentationen av källorna och insamlingen och urvalet av data är klar och redig. 
Avhandlingen utgår från fyra typer av material: arkivmaterial från församlingarna 
i Helsingfors och Åbo liksom från Judiska församlingen i Stockholm; intervjuer 
med församlingsaktiva i de båda studerade församlingarna idag; intervjuer med 
och arkivmaterial från personer som var tongivande inom de båda församlingarna 
under 1970- och 80-talen samt en stor enkätundersökning. Den sistnämnda an-
vänds dock inte till följd av att bortfallet var för stort. Det är synd eftersom det 
omöjliggör en jämförelse med Svante Lundgrens likartade studie från 2002 och 
med motsvarande svenska studier, vilket får till följd att frågan om ett eventuellt 
nordiskt-judiskt äktenskapsmönster faller. Den viktigaste kategorin är intervjuerna 
med medlemmar (över 18 år) i de judiska gemenskaperna i Helsingfors och Åbo, 
totalt ett fyrtiotal. Czimbalmos har dessutom gjort ett imponerande arbete i arkiven 
men kunde ha redogjort mera konkret för materialet, särskilt i beskrivningen och 
diskussionen av arkivmaterialet från Helsingfors, Åbo och Stockholm. Vilka är då 
de huvudsakliga resultaten? Den longitudinella studien av arkivmaterial visar över-
tygande att den finska lagstiftningen, särskilt 1917 års lag om civiläktenskap och 
1922 års religionsfrihetslag, ”påverkade den judiska gemenskapen i Helsingfors, 
dess politik, sedvänjor och vanor.” Det ökande antalet blandäktenskap, som delvis 
var en konsekvens av dessa bestämmelser, orsakade förändringar i församlingarnas 
”religiösa sedvänjor och administrativa system” vilket gav upphov till ”policies som 
inte bara påverkade registreringen av medlemskap utan även församlingens politik 
framgent”, i synnerhet vad gäller hanteringen av konversioner. Detta påverkade i sin 
tur debatterna om och förståelsen av judisk identitet.

Intervjustudierna visar att judiska kvinnor i blandade äktenskap ”ofta kombiner-
ar modeller från olika traditioner istället för att helt överge judendomen; de ’judar’ 
på sitt eget sätt genom att skapa och [åter]uppfinna traditioner som de finner me-
ningsfulla för sig själva och sina familjer.» Judiska män i blandade äktenskap däre-
mot ”använder banden till sitt kulturarv för att öka sin förmåga att uppfostra sina 
barn effektivt.” Dessutom visade sig den praxis som utvecklats i blandäktenskap 
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där mannen är jude vara tydligt könsuppdelad i enlighet med traditionella judiska 
könsnormer. Det är alltså uppenbart, framhåller Czimbalmos, att ”könsskillnad-
erna är anmärkningsvärda; att göra, vara och tänka judiskt är starkt könsuppdelade 
praktiker.”

Avhandlingen ger ny kunskap även om konverteringar. Konvertiterna gick alla 
igenom den formella och långdragna process en övergång till judendomen innebär 
efter att de blivit förälskade och inlett en relation med en judisk partner. De ”kon-
verterade [emellertid] inte enbart av personliga skäl utan också för att trygga sin 
familjs sammanhållning och för att kunna ge sina barn en judisk uppfostran ge-
nom den form av kulturell överföring som utvecklats i de finska judiska församlin-
garna under 1900-talet.” Czimbalmos noterar att ”denna typ av förmedling kanske 
inte nödvändigtvis följer en ortodox uppfattning om [judisk] tradition, trots att 
de lokala församlingarna följer en form av ortodox judisk halakhah”, men betonar 
samtidigt att denna typ av traditionsöverföring ”förstärks av både församlingar-
nas och deras medlemmars flexibla förhållningssätt.” Konverteringarna är också, 
framhåller författaren, könsuppdelade till sin natur och detta ”trots bruket av tidiga 
barnkonversioner för barn födda i blandäktenskap.”

Czimbalmos drar slutsatsen att i den finsk-judiska kontexten, ”är judendomen en 
uttalat ’praxisbaserad religion.’ Den praxis genom vilka informanterna […] etabler-
ar sina judiska identiteter är emellertid ofta nära knutna till judisk kultur snarare 
än till judisk religion […].”

Resultaten är övertygande och presenteras i ständig dialog med tidigare for-
skning, vilket gör det lätt att identifiera Czimbalmos bidrag till fältet. Hon föresatte 
sig för att fylla ett tomrum, och det har hon gjort; avhandlingen är rik och ger en 
mängd ny kunskap om det judiska livet i Finland och hur medlemmarna i en liten 
gemenskap funnit och finner vägar att värna och utveckla en judisk identitet. Fin-
ska judar ”judar” på sitt eget vis. 

Lars M Andersson, Uppsala universitet


