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Abstract
Catharism, in southern France, was one of many Christian movements in the thirteenth 

century that was classified as heretical because it did not conform to current church 

regulations. The image of the Cathars, given mainly from the Catholic Church's point of 

view, has been negative and distorted. For many, Catharism is relatively unknown and 

the aim of this study is to introduce the reader to the issues of the historical, social and 

economic background in the region and the historical roots of Catharism and to address 

the question of, “What distinguishes Cathar theology?” 

In this essay a limited comparative study, regarding the sacraments, has been done 

with  the  aim  of  clarifying  the  specific  characteristics  of  Catharism,  as  well  as 

identifying its similarities to and differences from the theology of the Catholic Church. 

The  Cathar position, regarding the sacraments and deadly sins, are examined in three 

primary sources. One of the things that characterized the Cathar theology was that the 

concept of the sacraments did not exist. However, a baptism in the Spirit and a  bread 

blessing ritual, which can be claimed to have similarities to the Eucharist, was practiced 

regularly.  
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1  INLEDNING  

Under flera århundraden har den bild som förmedlats av katarerna och deras teologi 

varit  skev och framställts  ur  den katolska kyrkans synvinkel.  Eftersom ytterst  få  av 

katarernas egna skrifter finns bevarade, baseras större delen av den information som 

idag  finns  tillgänglig  på  inkvisitorernas  protokoll. Den rådande  kyrkan  praktiserade 

under medeltiden så väl bokbål som kättarbål, för att utplåna den sista återstoden av 

katarernas  tro  och  levnadssätt.  Dessutom  har  den  katolska  kyrkan  under  en  lång 

tidsepok haft monopol på så väl teologi som historieskrivning. 

Inkvisitorernas nitiska arbete har dock bidragit till att den katariska rörelsen blivit 

väldokumenterad.  Den  negativa  etablerade  bilden  av  katarismen  kan  ses  som  ett 

problem för religionsvetenskaplig forskning, eftersom den varit  rådande under en så 

lång tidsepok och därför kommit att prägla det vedertagna förhållningssättet. På grund 

av  det  bristfälliga,  ursprungliga  källmaterial  som  återstår,  krävs  ett  grundligt 

forskningsarbete för att gå till djupet med och lyfta fram de aspekter som kan ge en 

annan bild av hur katarismen såg ut, och hur händelseutvecklingen tog sin gång under 

rörelsens storhetstid och slutliga fall. 

För  många  lekmän  är  katarismen  ett  relativt  okänt  begrepp,  och  för  de  mer 

teologiskt  skolade  har  rörelsen  i  flera  fall  avfärdats  som  en  medeltida  kättarsekt 

lokaliserad i sydfrankrike. Dock har de senaste decenniernas forskning presenterat en 

annan uppfattning, som är mer nyanserad, mer positiv och framför allt mer trovärdig. 

Katarismen är idag högaktuell på flera punkter såsom traditionen med kvinnliga präster, 

naturgudstjänster,  icke-våldsprinciper,  tolerans,  reinkarnationstro  och  vegetarianism. 

Trots att åttahundra år har förflutit ser vi på många håll i världen, även i vårt eget land, 

att den enskilda individens rättighet till en religiös tro eller politisk åsikt fortfarande inte 

är en självklarhet.
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1.1 Syfte och frågeställningar

Syftet med uppsatsen är att utifrån tidigare forskning och primärkällor undersöka den 

katariska  teologins  särart.  Med  utgångspunkt  från  ovanstående  syfte  är  den 

övergripande frågeställningen för uppsatsen följande: 

               

 Vad var utmärkande för katarernas teologi? 

För att svara på ovanstående frågeställning har följande delfrågor ställts:

 Vilka sakrament användes av katarerna och hur uppfattades dessa?

 Vilka var de katariska dödssynderna, och hur förhöll sig de troende till 

dessa?

Delfrågorna har ställts eftersom de omfattar centrala delar av katarernas teologi, och 

eftersom frågorna tas upp och diskuteras i både sekundär- och primärkällor. 

Eftersom  katarismen är ett relativt okänt begrepp för många, är ett delmål för denna 

studie  att  introducera  läsaren  till  rörelsen.  Uppsatsen  inleds  därför  med  en 

bakgrundsskildring som beskriver de religiösa, ekonomiska och sociala förhållandena  i 

regionen under 1200-talet.  Forskning som gjorts beträffande katarismens ursprung är 

omfattande. Olika ställningstaganden kring rörelsens ursprung presenteras mellan det 

inledande  kapitlet  ”Katarerna  –  en  introduktion”  och  huvudkapitlet  ”Katarernas 

teologi”.

1.2  Metod

Tillvägagångssätt och metoder som ligger till grund för analysen av materialet och som 

använts för att besvara frågeställningarna är:  

1.2.1 Historisk undersökning

En historisk undersökning av de religiösa förhållandena i regionen kommer att utföras 

genom  att  ta  del  av  tidigare  forskning.  Metoder  som  kommer  att  användas  är  en 

kombination av induktiv och deduktiv metod, baserat på Florén1 som menar att det i 

1  Florén & Ågren 2006, s 48
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historieforskningen och andra vetenskaper  blandas  induktiva och deduktiva metoder. 

Den induktiva metoden är kopplad till  den empiriska kunskapssynen som menar att 

sanning nås av iakttagelser av omvärlden. Den deduktiva är kopplad till rationalistisk 

kunskapssyn,  där  forskaren  når  resultatet  med  hjälp  av  logik.  Metoderna  används 

eftersom ”...  den  historiska  kunskapen  i  huvudsak  är  empirisk  –  forskaren  studerar 

källor  från  ett  konkret  förflutet  -  med visst  utrymme för  rationalistiskt  tänkande”.2 

En sammanställning kommer att göras av de geografiska, ekonomiska och sociala 

förhållandena  i  regionen.  Den  bakomliggande  händelseutvecklingen  och 

förutsättningarna  för  katarismens  utveckling  (främst  när  det  gäller  katarismens 

ursprung) kommer att analyseras. En forskningsöversikt kommer att göras. Forskning 

om teologin kommer att sammanställas, men behandlas i urval beroende på tillgängligt 

material.  Litteraturstudium  och  textanalys  kommer  att  tillämpas.  Vid  textanalysen 

kommer kvalitativ (tolkande) metod att användas.3

1.2.2 Komparativa studier

För att tydliggöra katarernas syn på sakramenten ställs de i relation till den romersk-

katolska  kyrkans  syn  på  sakramenten.  Uppfattningen  kring  sakramenten  och 

dödssynderna  undersöks  i  tre  primärkällor. Genom  att  belysa  katarernas  syn  och 

tydliggöra dem i relation till den romersk-katolska kyrkans, kan skiljelinjerna klargöras 

mellan  den härskande kyrkan och den avvikande minoriteten. Jämförelsen  med den 

romersk-katolska kyrkans syn handlar dock endast om att tydliggöra och bygger inte på 

egen forskning om katolsk sakramentssyn. Några begränsade jämförelser kommer även 

att göras med tidig kristendom. Katarernas teologi är svårbedömd eftersom få av deras 

egna källor är  bevarade och beskrivningar  av deras teologi är  i  huvudsak gjorda av 

motståndare.                            .

1.2.3 Avgränsning

Studien kommer att  avgränsas  till  tolvhundratalets  första  hälft,  och  till  de regionala 

församlingarna  i  Occitanien.  Geografiskt  kommer  undersökningen  att  fokuseras  på 

södra Frankrike under 1200-tal, eftersom rörelsen hade sin blomstringstid och fall under 

denna tidsepok och inom denna region. Studien förläggs inom ovan angivna tidsram, 

eftersom litteraturen i huvudsak bygger på historiska krönikor och inkvisitionsprotokoll 

2  Florén & Ågren 2006, s 49
3  Florén & Ågren 2006, s 55
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som upprättades under 1200- och tidigt 1300-tal. På grund av att så få källor är bevarade 

finns det även en risk att de inte är representativa för hela den katariska rörelsen, hela 

regionen  eller  hela  tidsepoken  som  studien  omfattar.  För  att  undvika  feltolkningar 

koncentreras studien av sakramenten på primärkällor. 

1.3 Material

Eftersom katarismen är väldokumenterad – både via inkvisitionsprotokoll, av samtida 

teologer, av forskare på 1800- och 1900-talet samt senare –  har materialinsamlingen 

inte  varit  problematisk.  Ämneslitteratur  har  samlats  in  via  internationella 

bibliotekskataloger och nätbokhandlare. Dock finns inte mycket litteratur tillgänglig på 

svenska bibliotek. Litteraturstudiet är avgränsat till svensk och engelsk litteratur samt 

till  engelska översättningar.  Framförallt  har  sekundärkällor  använts (primärkällor  har 

använts  främst  vid  studiet  av  sakramenten)  eftersom  det  varit  för  tidskrävande  att 

undersöka originaltexter som är författade på occitanska eller latin, och där merparten 

av översättningarna är gjorda på franska.

 Primärkällor4 som använts i uppsatsen är Interrogatio Iohannis, Brevet av Evervin 

och Rituel Cathare, samt inkvisitionsprotokoll i engelsk översättning av Biller, Bruschi, 

och  Sneddon, Inquisitors  and  heretics  in  thirteenth-century  Languedoc. Engelska 

litteraturstudier har fokuserats på Malcolm Barbers (brittisk forskare i medeltidshistoria) 

The  Cathars,  Wakefield  (professor  vid State  University  i  New  York)  och  Evans 

Heresies of the High Middle Ages,  samt Sean Martins Cathars: The Most Successful  

Heresy of the Middle Ages, eftersom dessa ger en omfattande helhetsbild av katarismen.  

Michael Frassettos The Great Medieval Heretics har använts eftersom den omfattar en 

övergripande studie av heretiska rörelser under 1000-1500-tal. Vid jämförelser mellan 

katarismen  och allmän  kristendom har  Krister  Hedins  Kristendom använts,  och  vid 

jämförelser  med  tidig  kristendom,  Henry  Chadwicks  Den  tidiga  kyrkans  historia.  

Studien av teologin baserats på Ylva Hagmans doktorsavhandling om katarerna 

från 1994, eftersom Hagman är den forskare som (i det bearbetade materialet) grundligt 

redogör för katarismens teologi. Mikael Nordbergs (docent i historia vid Stockholms 

universitet)  Eldsjälen  från  Mallorca  och  andra  medeltida  skribenter  har använts 

eftersom den ger en kortfattad och tydlig översikt på svenska.

4   Bibliografiska uppgifter om all här nämnd litteratur finns i kap. 6, Referenser.
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2  KATARERNA – EN INTRODUKTION

2.1 Terminologi

Under  historien  har  katarer  benämnts  med  ett  flertal  olika  termer,  och  det  råder 

fortfarande  begreppsförvirring.  Själva  kallade  de  sig  kristna  eller  goda  kristna,  bos 

christians, eller goda män och kvinnor,  bos hommes,  bonas femnas.5 Heretiker är den 

term som användes av 1200-talets inkvisitorer och katolska teologer för att benämna de 

som idag kallas katarer. 

Begreppet  katar  härör  från grekiskans  katharos,  vilket  betyder  ren.6 Att  sträva 

efter att bli ren, att skapa sig ett rent sinnelag var ett mål, vars likheter även finns inom 

de ortodoxa (renläriga) kyrkorna. På 1160-talet7 använde sig Eckbert av Schönau, tysk 

benediktinermunk, av uttrycket katar i  Sermones contra Catharos,  vilket påstås vara 

första gången som uttrycket används under medeltid.

Termen albigensare var från början en geografisk beteckning på katarer8 främst i 

regionen  kring  staden  Albi,  men  kom  av  samtida  krönikörer  att  användas  för  att 

beskriva en stor del av Occitaniens befolkning. Uttrycket användes första gången av 

Bernard av Clairvaux på 1160-talet.9 

Begreppet  heretiker10 som kommer  från  grekiskans  hairesis,  ’heresi’,  var  från 

början en neutral term som beskrev en lära som grundades på egna val och beslut11 och 

som användes av grekerna för att definiera filosofiskolor eller religiösa system. Termen 

fick en negativ klang först när den började användas för att identifiera avvikande kristna 

rörelser. 

Uttrycket kättare började användas under medeltid, och härleds från samma ord 

som katar, katharos. Även kättare var till en början positiv benämning som efterhand 

omvandlades till negativt allt eftersom termen användes för att skilja ut oliktänkande.

5 Wakefield 1974, s 31  
6 Beskow, ”Katarer”
7 Frassetto 2007, s 77
8 Wakefield 1974, s 30
9 Nordberg 1998, s 14 
10 Beskow, ”Katarer”
11 Wakefield 1974, s 16
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2.2 Tidsrymd och geografisk spridning

En vanlig föreställning har varit att katarerna bestod av en relativt litet grupp inom en 

begränsad region, samt att rörelsen endast existerade under en kort tidsrymd. 

Katarismen är mest framträdande under 1200-tal i södra Frankrike – Occitanien – i 

nuvarande landskapet Languedoc. Enligt Hagman som även studerat de östliga 

riktningarna, existerade katarismen under minst femhundra år från 900-tal till 1400-tal. 

Under blomstringstiden sträckte sig rörelsen 

”... från Konstantinopel i öster till Bordeaux i väster, från Madrid i söder till Köln i 

norr.”12  Inom Occitanien var rörelsen före de lokala korstågen koncentrerad i 

grevskapen och i städerna Albi, Toulouse, Carcasonne, Foix och Béziers, i norra 

Spanien i Katalonien och Arragonien, samt i norra Italien.

2.3 Bakgrund och introduktion 

Vid tidpunkten före albigenserkriget, år 1209, upplevde Occitanien sin blomstringstid. 

Riket hade ej ännu erövrats av frankerna i norr, och införlivats i det som vi idag känner 

som Frankrike. Occitanien blev efter frankernas erövring kallat ”Languedoc”, vilket är 

en sammanslagning13 av langue d’Oc.14 

Landområdet Occitanien ägde många yttre materiella förutsättningar som kunde 

intressera erövrare. Vid medelhavet fanns välutbyggda hamnar och genom riket löpte 

handelsvägar från romersk tid. I inlandet brukades bördig jordbruksmark och i söder 

fanns  bergslandskap med  svårintagliga,  strategiskt  högt  belägna  borgar  och  militära 

fästen.  Occitaniens  goda  ekonomi  berodde  på  handel  med  läder,  skinn,  tyger, 

jordbruksprodukter  som säd,  hampa,  olivolja,  vin-  och  fruktodlingar.  Regionen  fick 

även inkomster från transporter av pilgrimer och från försäljning av förnödenheter till 

korstågen i Palestina.15 

Även  kulturen  upplevde  en  höjdpunkt.  Poesi,  musik,  litteratur  och 

trubadurkulturen var högt utvecklad. Många var läskunniga och regionen var känd för 

sina framstående papperstillverkare. Kvinnan lovsjöngs av trubadurerna, och rent socialt 

12 Hagman 1994, s 11
13 Martin 2004, s 72 
14 Languedoc är en sammanslagning av ’langue’ + ’oc’, dvs. ’språk’ + ’ja’. Frankerna i norr talade 

langue d’Oui, där ”oui” motsvarar ”ja” som  i den moderna franskan. 
15 Wakefield 1974, s 54
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hade  hon  en  hög  ställning.  Många  kvinnor  var  även  så  kallade  ”fullkomliga”  eller 

”perfecti” inom den katariska kyrkan. Katarismen tilltalade till en början främst adeln. 

Inom kort attraherades olika samhällsgrupper, allt från grevar till snickare och vävare. 

Av 1015 kända perfecti mellan år 1190 och 1250 var 172 av adlig härkomst.16 Adeln 

utgjorde cirka fem procent av befolkningen, och en hög andel av adelsfamiljerna var 

engagerade inom katarismen. Av den totala befolkningen i Occitanien beräknas att 30–

50 % av befokningen vara katarer i början av 1200-talet.

Den religiösa toleransen17 i regionen var utmärkande, vilket kan ha att göra med 

att området var knutpunkt för handelsvägar, att det fanns rester av visigoternas arianism, 

arabisk  kultur,  ett  center  för  judisk  mystik  i  Narbonne,  och  influenser  från 

korstågsriddare som besökt det heliga landet. Flera kristna riktningar och klosterordnar 

uppstod i den andligt inspirerande miljön. Trots dessa goda förutsättningar fanns en stor 

problematik inom den etablerade kyrkan. Den romersk-katolska kyrkans präster var illa 

omtyckta, och extremt slapphänta. I vissa kyrkor hade mässor inte hållits på flera år, och 

det fanns präster som belånade kyrkans egendom för egna syften.18 Folket upplevde ett 

stort andligt förfall och korruption inom den rådande kyrkan. För en seriös kristen var 

det  inte  enkelt  att  se  hur  präster  som skulle  representera  kyrkan  misskötte  sig  och 

kyrkans egendom. Kanske medförde prästernas dåliga beteende en längtan hos vanliga 

lekmän att på egen hand studera Nya testamentet, som fanns översatt på folkspråket 

occitanska, och att leva i enkelhet efter dess budskap. 

2.4 Korståg och inkvisition 

Påven  Innocentius  III,  som  tillträtt  1198,  gav  redan  samma  år  cisterciensmunkar 

uppdraget att predika i regionen för att vinna tillbaka heretiker. Innocentius tillsatte även 

tre  nya  påvliga  legater  år  1203,  vars  uppgift  var  att  försöka  att  påtvinga  adeln  en 

lagstiftning  som förbjöd katarismen samt  att  få  dem att  svära  trohetsed  till  kyrkan. 

Legaterna debatterade 1204 med katarernas biskopar och präster men samtalen gav inga 

resultat. Tvärtom blev legaterna mycket hatade både av folket, adeln och prästerskapet.

Vid samma tid, hade den spanske prästen Domingo de Guzmán stött på katariska 

präster då han tillsammans med sin biskop företog en resa över Pyrrenéerna. Domingo – 

16 Nordberg 1996, s 22 och där anförd litteratur. Se Nordbergs referenser s 260
17 Martin 2004, s 71
18 Martin 2004, s 73
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som kom att bli känd som den helige Dominicus – blev trots meningskiljaktigheterna 

imponerad  av  de  lärda  och  kultiverade  katarpräster  han  mötte.  De  två  prästernas 

uppdrag var att möta och ledsaga en dansk prinsessa som skulle stå brud till kronprins 

Ferdinand av Kastilien. Olyckligt nog överlevde den danska prinsessan inte resan till sin 

make.  Dominicus hade dock fått  ett  annat  problem att  lösa.  De katariska prästernas 

teologiska  idéer  avvek  avsevärt  från  den  katolska  kyrkans.  Dominicus  förebrådde 

cistercienserna deras livsföring och arrogans, och gav rådet att katarerna borde talas till 

rätta  istället  för  att  vidta  tvångsåtgärder.  Till  en  början  gjordes  försök att  omvända 

katarernas biskopar och präster på fredlig väg, vilket gav föga resultat. I takt med att 

klimatet  allt  mer  hårdnade,  ansåg den romersk-katolska  kyrkan att  det  krävdes  mer 

intensiva insatser.

År 1208 blev ett ödesår för befolkningen i Occitanien. En av de hatade påvliga 

legaterna,  Peter av Castelnau mördades brutalt,  vilket blev den avgörande händelsen 

som utlöste de mångåriga stridigheterna. Påve Innocentius III utlyste år 1209, som svar 

på  händelsen,  ett  korståg  mot  det  sydfranska  folket.  Nordfranska  feodalherrar  fick 

uppdraget att verkställa attacken, och lovades förlåtelse från alla synder, avskrivning av 

skulder och rätt till mark, borgar, hus och de tillgångar som de erövrade.19 

En armé bestående av 30 000 riddare och fotsoldater anlände till regionen. Den 1 

juli 1209 intogs staden Béziers och befolkningen mördades brutalt och urskiljningslöst. 

Inte ens stadens katedral skonades utan sattes i brand, vilket ledde till att oskyldiga som 

sökt skydd brändes levande i ”Guds hus”. Dödssiffrorna uppskattades till 20 00020 av 

ögonvittnet, den påvliga legaten, Arnaud Amalric. Även icke-heretiker samt kvinnor och 

barn fick sätta livet till.

Trots  de omgivande dramatiska händelserna fortsatte  dock Dominicus att  vara 

styrd av sin övertygelse om att tala folket tillrätta och fortsatte till en början på fredlig 

väg. År 1215 instiftade han dominikanordern och slog sig ner i Fanjeux, där Dominicus 

hus  fortfarande  används  av  hans  ordensbröder.  Ett  kloster,  som  alltjämt  är  i  drift, 

grundades i  det  intilliggande Prouille.  Unga adelsdöttrar  som tidigare bekänt sig till 

katarismen  hade  samlats  i  ett  skyddande  ”kvinnohus”  och  huset  övertogs  nu  av 

19 Martin 2004, s 80
20 Nordberg 1996, s 13 och där anförd litteratur. Se Nordbergs referenser s 260.

Biskopen i Béziers listade 222 personer med kätterska åsikter som skulle utlämnas till de påvliga 
legaterna. Eftersom utlämnandet inte skedde mördades större delen av stadens befolkning i massakern. 
Arnaud Amalric, abbot i Citeaux, anger dödstalet till 20 000 i ett brev till påven Innocentius i augusti 
1209. Pierre de Vaux-Cerneys beskriver i sin Historia Albigensis hur 7000 dräptes i kyrkan i Béziers. 
Hur sanningsenliga dessa siffror är överlåtes till medeltidsforskare. 
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Dominicus. Kvinnorna omvändes och blev de första nunnorna i hans orden. Inte heller 

den franske kungen Filip August var angelägen om det brutala kriget mot syd. Kungen 

var mån om relationerna och tog i ett brev till påven avstånd från korståget. Påven och 

nordfransmännen21 var  således  de pådrivande och de som fick mest  vinning – såväl 

andlig makt som materiell.

Religionsfriheten  inskränktes  allt  mer  i  det  katolska  påvedömet.  På synoden i 

Verona 1184 hade redan kristna riktningar som valdensare och katarer bannlysts. 

På det fjärde laterankonciliet,22 år 1215, förbjöds även bildning av nya religiösa ordnar23 

och nya kloster var tvungna att acceptera en regel som redan godkänts. Det beslöts även 

att judar och saracener24 (muslimer) skulle bära särskilda klädedräkter för att avskiljas 

från kristna. En kyrklig domstol – inkvisitionen – instiftades 1233, för att ta itu med alla 

de oliktänkande religioner och kristna riktningar som avvek från den härskande kyrkans 

uppfattningar. Den religiösa toleransen i det tidigare så fria och öppna Occitania hade 

nått sitt slut.

Under de följande decennierna härjades territoriet, städer raserades, borgar intogs, 

grödor förstördes, delar av befolkning mördades av soldater eller brändes på bål. De få 

överlevande tog sin tillflykt till gömställen i skogen och till grottor belägna i avlägsna 

bergsklyftor. Slutet för katarismen beseglades 1244 när borgfästet Montsegur föll. Efter 

inkvisitionen och albigenserkrigens framfart levde katarismen endast kvar i isolerade 

bergsbyar  –  i  en  mer  enkel  och  bondsk  form  –  fram  till  mitten  av  1300-talet.25 

Frankernas tidigare relativt  lilla  rike i  norr hade nu införlivat  hela  södern med dess 

fortifikation, dess goda ekonomiska förutsättningar och högt stående kultur. Som i så 

många andra religionskrig fanns det materiell vinning och militära maktaspekter, som 

säkerligen var minst lika eller kanske mer intressanta än de teologiska.

Inom den  moderna  forskningen  är  man  oense  om hur  många  som dödades  i 

massakrerna, men det uppskattas att mellan trehundra tusen och en miljon människor 

fick sätta livet till. Oavsett dödstalet är det förvånande, och en ren tragedi att ett så stort 

folkmord på det egna kristna folket kunde ske under ledning av den katolska kyrkans 

påvliga överhuvud.

21 Wakefield 1974, sid 96
22 ”Twelfth Ecumenical Council: Lateran IV 1215”  
23 Canon 13, ”Twelfth Ecumenical Council:Lateran IV 1215”
24 Canon 68-69, ”Twelfth Ecumenical Council:Lateran IV 1215” 
25 Den sena 1300-tals katarismen beskrivs i Le Roy Ladurie 1980 och Weis 2000 
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2.5 Sammanfattande diskussion

Under historien har katarer benämnts med ett flertal olika termer. Själva kallade de sig 

kristna eller  goda kristna,  bos christians,  eller  goda män och kvinnor,  bos hommes, 

bonas femnas.26 En vanlig föreställning har varit att katarerna bestod av en relativt liten 

grupp inom en begränsad region, under en kort tidsrymd. Dock existerade katarismen 

under  minst  femhundra  år  från  900-tal  till  1400-tal,  och  var  spridd  mellan 

Konstantinopel och västra  Frankrike och till Köln i norr.27 

Vid  tidpunkten  före  albigenserkriget,  år  1209,  upplevde  Occitanien  sin 

blomstringstid, både materiellt sätt som kulturellt.28 Katarismen tilltalade till en början 

främst adeln, men inom kort attraherades olika samhällsgrupper.29 Vid början av tiden 

för inkvisitionen gjordes försök att omvända katarernas biskopar och präster på fredlig 

väg, vilket gav föga resultat. Hårdare insatser sattes dock  in, vilket fick till följd att 

oliktänkande  kristna  riktningar  och  andra  religioner  förbjöds.  År  1209  utlystes  ett 

korståg mot det sydfranska folket, vilket ledde till mångåriga strider och slutligen till 

Occitanien och katarismens fall.30

Kapitlet  ”Katarerna  –  en  introduktion”  är  baserat  på  tre  historiker:  Nordberg, 

Wakefield, Barber samt den engelsk/irländske författaren Sean Martin.31 Nordberg och 

Martin  ger  överskådliga  introduktioner.  Wakefield  och  Barber  har  undersökt  fler 

primärkällor  och  deras  verk  är  genomarbetade  och  mer  detaljerade.  Samtliga 

ovanstående forskare och/eller författares bilder av katarerna och regionen upplevs som 

sakliga och trovärdiga.  Både när det  gäller  att  beskriva katarismen som rörelse och 

övriga  förhållanden  har  synen  på  regionen  och  människorna  överlag  upplevts  som 

positiv. 

Att  en realistisk och seriös  bild  ges av rörelsen i  historiska sammanhang rent 

generellt kan bero på att regionen dokumenterats av samtida krönikörer, historieskrivare 

och trubadurer som inte varit teologer. Moderna forskare som undersökt regionen har 

varit historiker, arkeologer eller antropologer som  inte haft sin utgångspunkt i ämnet 

religion. Jag har även noterat skillnader på franska och engelsk/amerikanska forskare 

samt  om  författaren  står  i  katolsk  eller  i  protestantisk  eller  övrig  tradition.  Inom 

26 Wakefield 1974, s 31  
27 Hagman 1994, s 11
28 Wakefield 1974, s 54
29 Nordberg 1996, s 22
30 Nordberg 1996, s 13
31 Hänvisning för nämnda historiker se kap. 6 Referenser.
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engelsk/amerikansk tradition och/eller protestantisk ges en mer positiv bild. Flertalet 

författare  inom katolsk tradition och särskilt  vissa äldre  franska forskare  framställer 

katarerna  övervägande  som  kättare.  Korstågen,  krigen  och  inkvisitionen  är 

väldokumenterade och skildras konkret på liknande sätt hos majoriteten av författarna, 

vilket naturligtvis beror på att de bygger på samma primärkällor.32

Som i så många andra krig i religionens namn, var huvudorsaken till schismen 

mellan den rådande kyrkan och de oliktänkande kristna riktningarna i första hand makt. 

Landvinning och syndaförlåtelse33 användes som belöning och drivkraft för de franska 

länsherrarna som verkställde krigen, men det är uppenbart att det fanns ett stort antal 

materiella  faktorer  som  gjorde  regionen  till  ett  hett  byte  för  flertalet  intressenter. 

Katarerna  var  inte  en  liten  isolerad  sekt  utan  fanns  representerade  i  olika 

samhällsklasser34 och  inlemmade  i  hela  samhällsstrukturen.  Oberoende  av 

kristendomstillhörighet  var  många  berörda  av  katarismen  genom  släktskap,  vänner, 

grannar och andra relationer. De människor som framträder i protokollen35 framställs 

högst levande, med olika karaktsärsdrag och personligheter, och de skulle mycket väl 

kunna levt i vår tid. 

3  FORSKNING – KATARISMEN 

3.1  Forskningsöversikt och sekundärkällor

Bland forskare nämns här ett urval som under arton- och nittonhundratalen uppfattats 

som inflytelserika. Bland teologer och religionshistoriker under 1800-talet kan nämnas 

Charles Schmidt som skrev standardverket Histoire et doctrine de la secte des Cathares  

ou  Albigeois.36 Hans  Söderberg  gav  ut  en  doktorsavhandling  på  ämnet  katarernas 

religion  som 1949  i  Uppsala.  Antoine  Dondaine,  fransk  forskare  undersökte 

katarismens ursprung och primärkällor i verket Un traité neo-manichéen du XIIIe siècle:  

Le Liber de duobus principiis, suivi d’un fragment de rituel Cathare (Frankrike, 1939). 

Rene Nelli (1906–1982) professor i filosofi och litteratur i Carcassonne, var en av de 

32 För primärkällor se s 19.
33 Martin 2004, s 80
34 Nordberg 1996, s 22 
35 Briller & Bruschi 2011
36 Schmidt 1849
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stora occitanska författarna och katarforskarna på 1920-talet och grundare till Centre 

National d'Etudes cathares.

Andra  som  fick  ett  mer  alternativt  inflytande  under  nittonhundratalets  första 

decennier var fransmannen Deodat  Roche (1877–1978),  domare och filosof,  som på 

1920-tal  grundade tidskriften  Cahiers  d’Études  Cathares.  Roche var  även frimurare 

med esoteriska intressen. På 30-talet gav Otto Rahn37 (1904–1939) en något fantasifull 

och romantiserad bild av katarismen. Rahn menade att det fanns en koppling mellan 

katarernas gralsmysterium och Wolfram von Eschenbachs Parsifal. År 1933 utgavs hans 

Kreuzzug gegen den Gral: die Geschichte der Albigenser.38 Som kuriosa kan nämnas att 

Rahn anses vara förlagan till Indiana Jones.

Jean Duvernoy39 (1917–2010), fransk jurist och historiker, anses vara grundare 

till den moderna synen på katarerna, där de skildrades på ett mer mänskligt och värdigt 

sätt.  Duvernoy som kom från en protestantisk tradition,  och började redan 1958 att 

publicera  artiklar  om  katarismen.  Hans  översättning  av  Jaques  Fourniers 

inkvisitionsprotokoll låg till grund för Le Roy Laduries Montaillou: en fransk by 1294–

1324.40

Bland kvinnliga författare kan nämnas Zoe Oldenburg (1917–2012), rysk-fransk 

historiker och skönlitterär författare, vars historiska roman om katarerna,  Massacre at  

Montségur: a history of the Albigensian crusade,  utgavs 1961. En kvinnlig författare 

och forskare är Anne Brenon (1945–) fransk historiker och katarspecialist,  som från 

1990 givit ut ett flertal böcker om katarismen. Brenon menar att katarerna stod nära den 

tidiga kyrkan.

Walter  Leggett  Wakefield och Austin Patterson Evans standardverk från 1991, 

Heresies of the High Middle Ages (865 sidor) är en av de mest omfattande engelska 

sammanställningarna av heretiska rörelser under medeltiden. Heinrich Fichtenau (1912–

2000),  välrenommerad  österrikisk  medeltidshistoriker,  gav  1992  ut  Ketzer  und 

Professoren.  Häresie  und  Vernunftglaube  im  Hochmittelalter. Verket  kom ut  1998 i 

engelsk översättning med titeln  Heretics and scholars in the high Middle Ages, 1000-

1200. 

Ämneslitteraturen  som publicerats  på  svenska  är  relativt  begränsad.  Den mest 

omfattande  studien  är  Ylva  Hagmans  doktorsavhandling  om  katarerna  från  1994. 

37 Otto Rahn, tysk arkeolog, historiker och officer i SS  
38 Rahn 2006 [1933]
39 Duvernoy 1965. Texter av Duvernoy samt primärkällor: http://jean.duvernoy.free.fr
40 Ladurie 1980
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Mikael  Nordberg  ger  i  Eldsjälen  från  Mallorca  och  andra  medeltida  skribenter, i 

kapitlet  Kättarna i Languedoc,  en kortfattad, men tydlig översikt och introduktion till 

katarismen. Inom skönlitteraturens område finns en del översatt till svenska vilket jag 

valt att inte gå närmare in på. Dock värd att nämnas är Jan-Arvid Hellströms, biskop 

och professor i kyrkovetenskap, Änglarnas fall41.

3.2 Forskning om katarismens ursprung

Rent geografiskt anses katarismen ha spridit sig från det bysantiska riket, därefter vidare 

till Bulgarien, norra Italien, södra Frankrike, Tyskland och slutligen även till England. 

Rörelsen bestod av olika sekter som kan ha uppstått oberoende av varandra. I frågan om 

teologins ursprung är historiker och forskare långt ifrån eniga. Flera olika rörelser som 

kom att hamna under kättarstämpeln slogs ihop, oberoende av sin särart till  en enda 

heretisk massa. 

Katarer,  arianer,  gnostiker,  marcioniter,  valdensare  och  paulicianer  blandades 

samman  och  benämns  på  olika  felaktiga  sätt  under  historien.  Enligt  Ylva  Hagman 

ansågs katarismen enligt den rådande kyrkan – höra samman med flera andra heresier 

”… eftersom djävulen givit upphov till dem alla.”42 Ett begränsat urval av rörelser som 

forskare relaterar katarismen till presenteras här kortfattat:

3.2.1 Manikéer, paulicianer och bogomiler

Manikeismen grundades av persern Mani på 200-tal, och beskrivs som en blandreligion 

påverkad  av  kristendom,  buddhism  och  zoroastrism.43 Att  katarerna  kommit  att 

förknippas med manikeismen kan enligt Nordberg bero på Durand de Huescas  Liber  

contra manicheos från 1220, där katarer definierades som manikéer.44  

Malcolm  Barber  menar  att  begreppet  manikeism  kommit  att  bli  ett 

samlingsbegrepp för olika heretiska läror, på grund av att Augustinus under nio år levde 

som maniké. Begreppet kom därför att förknippas med heresi och kyrkliga författare 

stämplade urskiljningslöst olika läror som manikeism.45 Enligt Hagman benämnde påve 

41 Hellström 1995
42 Hagman 1994, s 17
43 Bryder 2014
44 Nordberg 1996, s 14
45 Barber 2000, s 11
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Innocentius  katarerna  som  manikéer  på  1200-talet.46 Tidigare  var  den  officiella 

ståndpunkten  att  katarismens  ursprung  var  manikeismen.  Den  riktning  inom fransk 

forskning som representeras av Anne Brenon vill dock tona ner manikeismen och menar 

att katarismens ursprung kan härledas till urkyrkan. Nordberg menar att katarismen inte 

är identisk med manikeism eller gnosticism, men har drag från båda.47 

Charles  Schmidt,48 som  under  1800-talet  ansågs  vara  en  av  de  främsta 

katarforskarna, hade en annan uppfattning än de forskare som ansåg att  katarismen var 

en förnyelse av manikeismen. Schmidt ansåg att katarismen istället var en egen riktning 

oberoende av tidigare dualistiska läror. Hagman menar att det i praktiken blir svårt att se 

likheter mellan manikeism och katarism. På ett filosofiskt plan finns det likheter, så som 

det dualistiska ursprungstillståndet. Hagman anser precis som Anne Brenon att det finns 

större  likheter  med  kultbruk  mellan  katarer  och  fornkyrka  än  mellan  katarism och 

manikeism.49 

Rörelsens ursprung ansågs tidigare vara gnosticism som löpte vidare i en kedja till 

manikeismen,  vidare till  paulicianismen,  till  bogomilismen och slutligen katarismen. 

Paulicianerna,  som inom  viss  forskning  har  ansetts  som föregångare  till  katarerna, 

avvisas som parallell av Hagman eftersom rörelserna skiljer sig åt på många punkter. 

Katarernas  fasta,  icke-våld  och asketism var  främmande för  paulicianerna.  Däremot 

anser Ylva Hagman att bogomilerna och katarerna var en och samma rörelse. Rörelsen 

spreds från bysantinskt område till Balkan, Bosnien, norra Italien och kom slutligen till 

sydfrankrike. 

Bogomilrörelsen  grundades  av  prästen  Bogomil50 som  inspirerats  av  iranska 

traditioner och dualistiska rörelser. Bogomilerna beskrevs på 900-talet av den bulgariske 

prästen Cosmas i ett brev avsänt till patriarken i Konstantinopel, samt i Cosmas Sermon 

Against  the  Heretics.51 Ett  flertal  andra  forskare  ser  bogomilerna  som  katarernas 

föregångare, men menar att det inte är samma rörelse.52 

46 Hagman 1994, s 111
47  Nordberg  1996, s 21
48 Schmidt 1848
49 Hagman 1994, s 103
50 Barber 2000, s 12-19
51 Martin 2004, s 35
52 Frassetto 2007, s 7-21
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3.2.2 Platonsk tradition och gnosticism

En vanlig  hålning  inom katarforskningen  har  varit  att  katarismen  är  besläktad  med 

platonism,  nyplatonism  eller  gnosticism.  Gnosticismen  utvecklades  kring  första 

århundradet  och  uppstod  inom  olika  sekter,  utan  ett  enhetligt  trossystem.  Gnosis 

kommer  från  grekiskan  och  betyder  kunskap eller  insikt.  Att  komma till  insikt,  ett 

uppvaknande ansågs vara vägen till frälsning. Hagman menar att tanken naturligt går till 

manikeismen och gnosticismen då man läser inkvisitionsprotokoll och samtida teologers 

skildringar av katarerna. Att reda ut sambanden är dock mycket mer komplicerat än så 

och enligt Ylva Hagman ”… döljer det mer än vad det förklarar att kalla katarismen för 

gnosticism  eller  manikeism.”53 Sambanden  mellan  katarer  och  manikéer  blev 

undersökta av Hans Söderberg i hans doktorsavhandling La religion des cathares.54 

Kort sammanfattat avses med platonism Platons läror från 300-talet f. Kr, och 

med nyplatonism menas Plotinos vidareutveckling av platonismen på 300-talet e. Kr. 

Vissa riktningar inom den tidiga kristendomen influerades av nyplatonska idéer, som 

under  perioder  fanns  representerade  inom  en  del  av  de  tidiga  kristna  kyrkorna. 

Nyplatonismen försvann gradvis från den traditionella kristendomen, och Platons läror 

kom efterhand att  ersättas  med Aristoteles.  Thomas  av  Aquino var  en  av  dem som 

gjorde försök att förena kristendomen med Aristoteles filosofi.

Forskare  är  inte  ense  om  att  identifiera  katarerna  med  gnostiska  eller  andra 

tidigare dualister. Möjligheten finns att det har funnits en fortlöpande kristen strömning 

som påminner om katarerna från tidig kristen tid till tolvhundratal. Andra rörelser som 

katarismen jämförts med, men som inte kommer att ges mer utrymme här, är patarener, 

messalianism och även buddhism.55 Inom katarismen fanns uppfattningar om att  den 

egna teologin var äldre än den romersk-katolska. En annan mening inom rörelsen var att 

den  kristna  grundläran  skadades  när  nya  katolska  läror  instiftades,  och  när 

föreställningar och praxis som förekom i den tidiga kyrkan övergavs.

3.2.3 Valdenserna

En annan samtida rörelse som katarerna hade många likheter med och kom att förväxlas 

med, var valdenserna. Rörelsen grundades av Pierre Valdes eller Peter Valdo år 1174.56 

Valdo var  kritisk  till  den romersk-katolska  kyrkans förfall  och dess  stora materiella 

53 Hagman 1994, s 115
54 Hagman 1994, s 96; Söderberg 1949
55 Hagman 1994, s 96
56 Frassetto 2007, s 56-75
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rikedomar. Valdes menade – i likhet med katarerna – att de kristna borde leva enkelt 

som  Jesus  och  hans  apostlar  i  fattigdom  och  i  moralisk  renhet.57 Valdenserna  var 

negativa till avlatshandeln, skärselden, transsubstantiationen och dyrkan av korset. De 

ansåg även att bibeln var av högre vikt än den kyrkliga traditionen, och att påven borde 

avsäga  sig  sin  världsliga  makt.  Valdenserna  riktade  även  kritik  mot  de  katolska 

prästernas ensamrätt som förmedlare mellan Gud och folket.

Valdenserna  kom senare att  anses  som protestantismens  föregångare.  Rörelsen 

hade sin egen kyrka med präster och biskopar. Liksom hos katarerna ”erkändes” endast 

sakramenten nattvard och bikt, och dessa kunde praktiseras av en lekman. Till en början 

godkändes valdenserna av påven Alexander III år 1179, men förbjöds att predika utan  

den lokale prästens tillstånd. ”Människan ska lyda Gud och inte människor”, lär Valdo 

svarat  och  följde  inte  förbudet.  Samma  år  på  det  tredje  laterankonciliet  beslöts  att 

människor med en annan tro än den romersk-katolska kunde komma att straffas med 

världsliga straff.  Peter Valdo blev vid kyrkomötet i Verona år 1184 bannlyst av påven 

Lucius III, och valdenserna förklarades som kättare eftersom de predikat utan tillstånd.58 

3.3 Sammanfattande diskussion 

Forskningen har haft svårighet att reda ut katarismens ursprung. På frågan vilka rötter 

rörelsen  har,  finns  inget  entydigt  svar.  Tidigare  var  den  officiella  ståndpunkten  att 

katarismen  uppkom ur   manikeismen,  men  senare  forskning  visar  på  att  begreppet 

manikeism kommit att bli ett samlingsbegrepp för olika heretiska läror.59 Forskare är 

inte heller ense om att identifiera katarerna med gnostiska eller andra tidigare dualister, 

eller ens med bogomilerna. Ett flertal olika teorier har presenterats inom forskningen, 

och det  upplevs  som om de närmast  komplicerar  frågan genom att  söka svaret  hos 

avlägsna rörelser både geografiskt och tidsmässigt.  Beträffande katarismens ursprung 

anser jag att ett flertal forskare ”gått över ån efter vatten,” och sökt rörelsens rötter i 

udda  och  avlägsna  religiösa  riktningar.  Här  menar  jag,  i  enlighet  med  den 

forskningsinriktning60 som nämns av Malcolm Barber,  att  katarismens rötter  i  första 

hand borde sökas bland tidiga traditionella kristna rörelser. 

57 Wakefield 1974, s 43-47
58 Bergsten, ”Valdenser”
59 Barber 2000, s 11
60 Barber 2000, s 12 Hos Barber nämns Bernard Hamilton som menar att kristna dualister inte var 

främmande grenar på det kristna trädet utan utbrytare som av avskilt sig från den tidiga kyrkan. 
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Delstudien ”Forskning om katarismen” är – förutom tidigare nämnda författare – 

även baserad på den amerikanske historikern  Michael Frassettos The Great Medieval  

Heretics. Frassetto har utfört en övergripande studie av heretiska rörelser under 1000–

1500-tal. 

4  KATARERNAS TEOLOGI   

4.1 Primärkällor

Två typer av primärkällor finns att tillgå;

 Inkvisitionsprotokoll, krönikor och motståndarskrifter.

 Katarernas egna skrifter (enstaka primärkällor som undgått förstörelse och 

bokbål.

. Exempel på bevarade skrifter är:

Katariska ritualen61 – Finns i fyra versioner och översättningar, två på occitanska, en på 

latin, en på kroatiska.

Interrogatio Iohannis62 – Beskriver ett fiktivt samtal mellan Johannes och Jesus.

De duobus princiipis63 –  Boken om de två principerna, som är det största verket som 

finns  bevarat,  är  kritik  mot  den  katolska  teologin  (1250  ca).  Exempel  på  viktiga 

motståndarskrifter är dominikanen Raynerius Sacconius (död ca 1263) skrift Summa de 

catharis et leonistis,64 Moneta Cremonensis (ledande vid universitetet i Bologna, och 

troligtvis dominikan) Adversus catharos et valdenses,65 från ca 1260, Raynaldus On the 

accusations  against  the  Albigensians66 samt  inkvisitorn  Bernard  Guis67 On  the 

Albigensians och On Inquisitoral Technique.  

Även om protokollen är skrivna av dominikaner i polemik återger många av dem, 

relativt  ocensurerat  vad de utfrågade svarade  under  förhören.  Guillaume de Tudèles 

61 Rituel cathare. Engelsk övers.: Cathar Ritual (Lyon Ritual)
62 Interrogatio Iohannis. Engelsk övers.: http://gnosis.org/library/Interrogatio_Johannis.html
63 Livre des deux principes. Engelsk övers.: http://gnosis.org/library/cathar-two-principles.htm
64 Raniero Sacconi
65 Moneta Cremonensis
66 Raynaldus
67 Bernard Gui
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stora krönika La chanson de la croisade albigeoise,68 skriven 1208–1218 är en historisk 

källa som skildrar krigen och korstågen i Occitanien.  Brevet av Evervin från Steinfeld  

till  S:t Bernhard69 är  skrivet av en premonstratensmunk. Pierre des Vaux-de-Cernays 

krönika  Historia  Albigensis,70 (författad  cirka  1212–1218)  innehåller  en  del  utförlig 

information om katarernas livssyn, trots  att  de Vaux-Cerneys avsikt var att  beskriva 

deras så kallade villfarelser. Primärkällor som använts mer ingående i uppsatsen:

Evervins brev till Bernard av Clairvaux 1143

Brevet publicerades bland olika skrivelser till  S:t  Bernard i  Patrologia Latina (band 

182, sp. 676–680). Evervin – abbot för premonstratensklostret i Steinfeld – beskriver sin 

oro för kätteriet som han stött på i sin hembygd utanför Köln. Två kätterska riktningar 

beskrivs i brevet, varav den ena är identifierad som katarism. Bernard av Clairvaux har 

redan vid den här tiden försökt predika mot kätteriet i Languedoc. Evervins brev visar 

på att den kristna riktning som katarerna representerade är förhållandevis enhetlig och 

utbredd över Europa,  som i  detta fall  i  Tyskland.  Brevet beskriver även hur katarer 

hamnar i en dispyt med en annan grupp som kan beskrivas som proto-valdenser.

Interrogatio Iohannis

Interrgatio  Iohannis  -  Johannes  frågor  -  beskriver  ett  fiktivt  hemligt  samtal  mellan 

Johannes och Jesus under den sista måltiden. Texten omnämns även som "The Secret 

Supper" (Cena Secreta) och är en bogomilsk text som överförts till italienska katarerna 

under  1100-talet.  Två  exemplar  finns  bevarade,  varav  en  i  Carcassonne  och  en  på 

National Library i Wien. De två manuskripten skiljer sig åt väsentligt, vilket indikerar 

på en lång och oberoende historia. Orginalspråket förmodas vara slaviska eller grekiska. 

Texten har kopplingar till Johannestraditionen och klassisk gnosticism. Interrgatio är ett 

tydligt exempel på radikal dualism då den beskriver hur den materiella världen skapades 

av Satan.

Rituel cathare - den katariska ritualen 

Fyra versioner finns bevarade; två occitanska, en latinsk och ett fragment på kroatiska. 

Två engelska översättningar finns i sin helhet hos Wakefield, den latinska som 

nedtecknats mellan 1240-1250 och en occitansk från 1250-1280 som beskriver en 

68 Guillaume de Tudèle 
69 Evervin från Steinfeld, övers. i Wakefield & Evans, 1991
70 Pierre des Vaux-de-Cernay 
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tidigare katarism. Den occitanska ritualen inleds med välsignelser och Fader Vår, och 

följs av beskrivningar av consolamentum och andra ritualer. 

4.2 Terminologi

När det gäller begrepp i kapitlet ”katarernas teologi” används termerna ”fornkyrka” och 

”urkristendom” rakt av på samma sätt som forskare i behandlat material använt dem. 

Dessa begrepp anses ofta problematiska att använda eftersom som de omfattar många 

olika riktningar och stora tidsrymder. Inga närmare förklaringar kommer att ges, och 

inget ställningstagande görs för vad respektive term innefattar. Uttrycket ”perfecti” eller 

”fullkomliga” som använts för de församlingsmedlemmar som blivit initierade och valt 

ett levnadssätt liknande munk- och nunneordnarnas, återges här även med ”initierade 

kristna”.  Anledningen  till  detta  är  att  begreppet  ”perfecti”  används  nedsättande  av 

inkvisitorer  och teologer,  och  hånfullt  i  frasen  haeretici  perfecti  –  fullkomliga  eller 

fullfjädrade heretiker.71 

4.3 Guds Kyrka -  La Gleiza de Deu

Liksom den katolska kyrkan ansåg katarerna att deras kyrka byggde på en kontinuerlig 

tradition från apostlarna. Det katariska dopet hade instiftats av Jesus och förts vidare 

från apostlarna kontinuerligt till de goda kristna.72 Katarerna såg kyrkan som en andlig 

gemenskap av troende,  vilket  påminde om de  tidiga kristnas  kyrkogemenskap.  Inga 

konkreta kyrkobyggnader behövdes. De troende samlades i naturen, i varandras hem, 

och under svåra tider i otillgängliga grottor. 

Kyrkoorganisationen i Occitanien liknade den katolska, med egna biskopar och 

diakoner.  Två  män,  ”den  äldre  och  den  yngre  sonen”,  assisterade  varje  biskop. 

Biskoparna arbetade vid sidan om sitt ämbete praktiskt för sin försörjning och fick inga 

stora inkomster från sin kyrka.73

I  Europa fanns fem katariska församlingar i  Tyskland, Frankrike,  Spanien och 

Italien, samt två fristående i Konstantinopel.  Under den östliga grenen sorterade den 

grekiska och slaviska, moderkyrkan  Ecclesia Drogometiae fanns i Bosnien,  Ecclesia  

71 Nordberg 1996, s 18
72 Hagman 1994, s 185 
73 Nordberg 1996, s 19
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Bulgariaes i Bulgarien, Ecclesia Dalmatiae i nuvarande Bosnien och Kroatien, Ecclesia  

Romanae i Turkiet, samt Ecclesia Melenguiae som inte är klart lokaliserad. 

Församlingsmedlemmarna delades in i tre grupperingar:

 Lyssnare, auditores – Lyssnare var de som inte var så djupt engagerade i tron 

och som inte heller genomgått någon ceremoniell förbindelse.

 Troende, credentes – För att bli troende fick man genomgå överförandet av 

Herrens bön (Fader vår), och gå genom ceremonin melhoramentum (förbättring) 

en bön med syndaförlåtelse och välsignelse. Den troende bad dagligen Fader vår.

 Fullkomliga, perfecti – Kallades av katarerna själva god man, god kvinna eller 

goda kristna.74 Fullkomliga var de som gick helhjärtat in i tron. 

För de som valt att leva som fullkomliga ställdes högre krav än på de övriga i 

församlingen. Kraven påminde om klosterlöften i en munk- eller nunneorden, men 

skiljde sig dock från monastiskt klosterliv på en del punkter. Levnadssättet var enkelt, 

allmosor var tillåtna, men i huvudsak livnärde man sig på eget arbete. Predikanterna 

vandrade två och två och utövade samtidigt hjälpverksamhet för sjuka och behövande. 

Som perfectus strävade man efter att tala total sanning, att ej svära ed, ej döda, vilket 

även gällde djur med undantag av fisk. Vegetarianism praktiserades med undantag av 

fisk. Inte heller mjölk, smör, eller ägg förtärdes.75

4.4 Heliga skrifter

Eftersom Jesu ord och lära var centrala inom katarismen stod Nya testamentet i fokus. 

Johannesevangeliet och Uppenbarelseboken var viktiga, och främst Johannesevangeliets 

inledning. Katarerna använde sig inte av Gamla testamentet,76 dock nämns undantagsvis 

några böcker som Predikaren, Ordspråksboken och den apokryfiska Jesus Syraks bok. 

En anledning till att Gamla testamentet inte användes var skillnaden mellan gudsbilden i 

Nya respektive Gamla testamentet. Bilden som Jesus enligt traditionen förmedlade var 

en god och förlåtande Gud, medan Gamla testamentets Gud på flera ställen föreföll ond 

och fördömande.77

74 Wakefield 1974, s 31
75 Cathar Ritual (Lyon Ritual), Wakefield 1974, s 39
76 Barber 2000, s 93
77 Wakefield 1974, s 33
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4.5 Bönen – Fader Vår 

Pater Noster – Fader Vår – var den bön som praktiserades eftersom den nämndes i Nya 

testamentet. I stället för formuleringen ”vårt dagliga bröd” använde katarerna sig av en 

äldre  grekisk  formulering,  ”panem  supersubstantialem”.78 Brödet  var  av  en  annan 

substans, ett översinnligt bröd som genom ordet gav föda åt själen.

4.6  Trosuppfattning

Enligt  en  skapelsemyt  som skildras  i  Interrogatio  Iohannis,  skapade  materiens  gud 

människan av lera och stoft, men var oförmögen att ge henne liv. Ett antal andar lurades 

därför att falla från himlen och blev på så sätt fångade i materia och bands i jordiska 

kroppar.79 Den mänskliga själen betraktades av katarerna som ett  andligt väsen som 

fallit ned i materien och glömt sitt ursprung. När ett liv avslutats återfördes själen till sitt 

andliga urhem. Den fängslade själen utgjorde en förbindelse mellan den andliga världen 

och den materiella. Som stöd för uppfattningen om de fängslade själarna citerades av 

katarerna 1 Joh 5:19–20:

”Vi vet att vi är från Gud och att hela världen ligger i den Ondes våld. Vi vet 

också att Guds son har kommit och att han har gett oss förstånd så att vi kan 

känna den Sanne. Vi lever i den Sanne, i hans son Jesus Kristus. Han är den 

sanne guden och det eviga livet.”80   

Kristus hade sänts av Gud till jorden för att undervisa och upplysa människorna. Om 

människan vaknade och mindes sitt  andliga ursprung, kunde hon genom tro och ett 

bättre leverne befria anden från köttet och återvända till sitt urhem. Människans mål var 

att  återförenas  med  sin  ande,  som  hela  tiden  funnits  i  den  andliga  världen. 

Återföreningen  skedde  enligt  katarerna  i  jordelivet,  och  andedopet  var  den 

ceremoni där föreningen bekräftades.81 Människans själ förenades således med sin ande 

vid initiationsögonblicket.  Själen ansågs efter föreningen inte längre vara slav under 

materien, utan nådde frihet och kunde själv välja att ta ansvar och att handla i enlighet 

78 Cathar Ritual (Lyon Ritual)
79 Wakefield 1974, s 33
80 1 Joh 5:19-20
81 Wakefield 1974, s 33
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med sitt  eget  sanna jag.  När den fysiska människans kropp som skapats av materia 

slutligen bröts ner och förmultnade, levde den eviga och oförstörbara, andliga gnistan 

kvar. Delade meningar fanns inom katarismen om själarnas fall berodde på tvång eller 

egen vilja.82

4.7  Dualismen

I  Interrogatio  Iohannis beskrivs  kampen  mellan  ont  och  gott  och  hur  all  materia 

skapades av den onde skaparguden, Satan.  Den gode guden framställs  som helt  och 

hållet  god,  som  skapare  av  godhet,  oförmögen  att  skapa  något  ont.  Ondska 

frammanades av mörkrets herre, som även var materiens skapare. Vidare beskrivs hur 

Satan skapar liv, separerar hav och land, skapar sol, måne, stjärnor, växter, djur och 

slutligen Adam och Eva:

”He [Satan] commanded the earth to bring forth all living things – animals, 

trees, and herbs. The sea he commanded to bring forth fish; and the air, birds 

of the heavens. And he pondered on making man to serve him; he took clay 

of the earth and made man like unto himself. And he then bade an angel of 

the second heaven to enter the body of clay. Of this body he took a part and 

made another body in the form of a woman.”83

En av  anklagelserna  mot  katarerna  var  att  de  dyrkade  Satan,  vilket  uppkom ur  en 

snedvriden tolkning av deras dualism. Den beskrivna bilden är tyvärr återkommande i 

studiet  av  katarismen,  men  vid  en  närmare  undersökning  visar  sig  fler  nyanser.  

Redan vid mitten av 1800-talet upptäckte Charles Schmidt, professor vid protestantiska 

fakulteten i Strasbourg, skillnaderna i det dualistiska synsättet. Han menade att det fanns 

två typer av dualism och introducerade 1848 begreppen den absoluta eller radikala och 

den förmildrade dualismen. Inom den absoluta dualismen ansågs den onda principen 

vara utan början eller slut, och inom den förmildrade ansågs endast den goda principen 

vara evig.84  

82 Hagman 1994, s 122
83 Interrogatio Iohannis, övers. i Wakefield & Evans 1991, s 458
84 Hagman 1994, s 46
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Vid Sankt Felixkonciliet85 år  1167 kom den radikala  dualismen att  ersätta  den 

förmildrade, vilket ledde till att alla band som fanns till katolicismen klipptes av. Den 

radikala påminde om manikeismen och skiljde sig avsevärt från katolicismen, vilket fick 

förödande  konsekvenser.  Av  den  katarlitteratur  som  är  bevarad  från  1200-talet  är 

majoriteten  präglad  av  den  radikala  dualismen.86 Den  förmildrade  dualismen  stod 

närmare den kristna filosofin,87 och hade sitt ursprung hos de bulgariska bogomilerna på 

900-talet.  Att  den  förmildrade  varianten  stod nära  kristendomen berodde på  att  den 

förmedlade att  den gode guden hade skapat  allt  inklusive den mörka  skaparkraften. 

Inom den radikala dualismen fanns däremot inget teodicéproblem. Eftersom den gode 

guden enbart var god och skapade gott, överläts ondskan åt den onde. Den gode skapade 

ande som var evig och den onde den förgängliga materien. Liknande föreställningar 

återfinns inom hellenismen där det kroppsliga för vissa var något ont och det materiella 

hade ett lägre värde.88  

4.8  Inkarnation – reinkarnation

För  katarerna  var  den  grundläggande  uppfattningen  när  det  gäller  reinkarnation,  att 

själen var odödlig och att den återföddes i en ny människokropp. Inom katarismen var 

reinkarnationstolkningarna  i  högsta  grad  skiftande,  vilket  framgår  av  inkvisitions-

protokollen. Föreställningar fanns om att själen kunde inkarneras ett obegränsat antal 

gånger, medan andra menade att återfödelse kunde ske högst sju gånger. Vissa ansåg att 

det även gick att inkarneras i en djurkropp.89 Motståndaren Pierre des Vaux-de-Cerney 

tar i Historia Albigensis upp katarismens återfödelsestro:

 ”De förnekar likaledes kroppens uppståndelse: de hittar på märkliga fabler 

och säger att våra själar är andar av änglakaraktär som störtats ner till jorden 

som straff för sitt högmod, att de lämnat sin lysande kropp i luften, och att 

dessa själar, efter att ha bott i sju olika jordiska kroppar, hur de nu än sett ut, 

85 Koncilium för katarkyrkorna som hölls år 1167 i nuvarande Saint-Félix de Caraman. Konciliet leddes 
av katar-/bogomilpåven Papas Nicetus från Konstantionopel. Katarbiskopar från Tyskland, Frankrike, 
Occitanien och Italien närvarade. 

86 Barber 2000, s 88
87 Barber 2000, s 86-87
88 Hedin 2011, s 28
89 Nordberg 1996, s 16
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skall – när de fullgjort sin jordiska botgöring – återta de lysande kroppar 

som de lämnat.”90

Hos  katarerna  avses  med  reinkarnationsläran  (åter  till  köttet)  varje  människas 

återuppståndelse.  Inom  den  katolska  kyrkans  inkarnationslära  (förköttsligande  eller 

förkroppsligande) avses sonens människoblivande. Inkarnationsläran bygger på tron att 

den gudomliga sonen blivit kött. Enligt den vedertagna kristendomen ska vid slutet, den 

yttersta domen, Jesus återvända. Därefter kommer varje människa – alla människor som 

någonsin dött – att återuppstå med ande, kropp och själ. I den apostoliska, romerska 

trosbekännelsen  från  200-talet,  bekände  den  troende  sig  till  att  tro  på  de  dödas 

uppståndelse:

”Vi tror ock på den helige Ande, en helig allmännelig kyrka,  de heligas 

samfund, syndernas förlåtelse, de dödas uppståndelse och ett evigt liv.”91  

Textvarianter  som  även  förekommer  är  ”köttets  uppståndelse”  och  ”kroppens  upp-

ståndelse.” Vad innebär då köttets uppståndelse? Kommer den troende att födas i en ny 

kropp,  eller  återuppstår  han/hon  i  den  gamla  fysiska  kroppen?            

I  Occitanien  fanns  under  1200-talet  föreställningar  om att  det  var  viktigt  att 

bevara  kroppens  ben  intakta  inför  återuppståndelsen.  Vid  denna  tid  grävdes  döda 

katarers kroppar92 upp för att benen skulle brännas för att – som straff - att utesluta 

möjligheten att återuppstå. 

4.9 Sakramenten  

Vilka sakrament fanns och hur uppfattade katarerna dem? Egentligen existerade inte 

sakramenten eller  sakramentsbegreppet överhuvudtaget i den katariska kyrkan. Dock 

praktiserades  dopet  –  andedopet  –  vars  innebörd  var  mer  än  ett  dop.  Även  en 

brödvälsignelseritual som har vissa likheter med nattvarden användes regelbundet. 

90 Pierre des Vaux-de-Cerney, Historia Albigensis, §12  
91 Svenska kyrkan, ”Texter och böner”
92 Wakefield, 1974 s 210 I Guilaume Pelhissons (dominikan och inkvisitor) krönika 1230 nämns 

uppgrävning och bränning flera gånger. Ett exempel är en donat som begravts i dominikanklostret i 
Toulouse, men då det efteråt framkom att han blivit heretiker före sin död grävdes kroppen upp och 
bars till elden där den brändes.
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Från motståndarhåll har katarismen i flera fall beskyllts för att ”förneka” eller att ”inte 

erkänna” de sju sakramenten. I ett brev till  Bernhard den Helige av Clairvaux år 1143 

beskrev prosten Evervin från Steinfeld hur katarer menade att katoliker inte höll sig till 

sanningen  beträffande  sakramenten  utan  till  en  illusion  som uppkommit  genom en 

mänsklig  tradition.  Evervin  nämner  även  att  de  katarer  han  mött  inte  avslöjade  så 

mycket information om sina sakrament, men att de öppet erkänt att de döpte i ande och 

eld och att de vid sina dagliga måltider praktiserade brödvälsignelsen.

”We, they say, do not hold to the truth in the sacraments but to a sort of 

shadow, a tradition to men. They have openly confessed, also, that besides 

water,  they  baptize  and  have  been  baptized  in  fire  and  the  Spirit.”93

”In regard to their sacraments they observe much secrecy. ”94

4.9.1 Vilka var/är sakramenten inom kristna traditioner?

Sakramenten  och  dess  antal  som  varierar  inom  olika  traditioner,  vilket  framgår  i 

nedanstående jämförelse:

Tidiga kristna Ortodoxa Katolska Lutherska Katarer

Dop

Nattvarden

(definierades inte 

som sakrament, men 

de två handlingarna 

praktiserades)

Dop   

Nattvard

Myrrasmörjelsen

Bot

Äktenskap

Sjukas/sista 

smörjelsen

Ordinationen

Dop 

Nattvard

Konfirmation

Bot

Äktenskap

Sjukas/sista 

smörjelsen

Ordinationen

Dop

Nattvard

(flera alternativ)

Dop

Brödvälsignelse

(definierades inte 

som sakrament, 

men handlingen 

praktiserades)

I de tidiga kristna kyrkorna fanns egentligen inte några sakrament eftersom det 

ännu inte definierats någon sakramentslära. Inom tidiga riktningar praktiserades dop och 

nattvard, men de benämndes inte som sakrament. Enligt traditionen instiftades dopet 

och nattvarden av Jesus, och omnämns i Nya Testamentet. Dopet nämns i  Joh 3:5 och 

Matt 28:16-1995 och nattvard i Luk 22:19, Matt 26:26, och Mark 14:22.

93 Evervin från Steinfeld, övers. i Wakefield & Evans, 1991, s 130
94 Wakefield & Evans, 1991, s 130
95 Beskow, ”Dop”
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De ortodoxa kyrkorna har inte fastställt antalet sakrament på något kyrkomöte, 

men  vanligtvis  hänvisas  det  till  de  sju  största  sakramenten  eller  mysterierna;  dop, 

myrrasmörjelsen,  nattvard,  bot,  äktenskap,  de  sjukas/sista  smörjelsen,  och 

prästvigningen.  Dop  och  nattvarden  -  den  gudomliga  liturginär  de  största.        

De sju  sakramenten  inom den  katolska  kyrkan  är  dop,  nattvard,  konfirmation,  bot, 

äktenskapet,  de  sjukas/sista  smörjelsen  samt  prästvigningen. Först  under  medeltiden 

fastställdes de katolska sakramentens antal till sju.96 

Inom  den  protestantiska  kyrkan  är  sakraments  antal  något  oklart,  och  inte 

fastställt. Vid reformationen hävdades det att sakramenten var för många, och att endast 

de  sakrament  som  hade  anknytning  till  skriften  skulle  erkännas.  Luther  erkände 

inledningsvis  även  bikten,  men  menade  senare  att  endast  dop  och  nattvard  var 

sakrament. Eftersom dessa var instiftade av Jesus och hade ett yttre tecken, vatten vid 

dop och bröd och vin vid nattvarden räknades de som sakrament.97 I den augsburgska 

bekännelsens apologi finns dock ett flertal definitioner på sakramentens antal, tre, fem, 

sju eller tio. Inom Svenska kyrkan är sakramenten två, dop och nattvard. 

4.9.2 Hur uppfattade katarerna sakramenten? 

I  de  katariska  primärkällorna  som  studerats  benämns  inte  sakramenten  som 

”sakrament”.  Däremot  beskrivs  ingående  hur  nattvard/brödvälsignelse  och  dop 

praktiserades  med  hänvisningar  till  Nya  testamentet.  Följande  argument  har 

framkommit i undersökningen:

Katarerna ansåg att den katolska kyrkans sakrament:

 inte praktiserades på det sätt eller hade den form som sakramenten hade haft i 

tidiga kyrkan

 var konstruerade långt senare

 var verkningslösa eftersom de ansågs vara mänskliga konstruktioner.

 var verkningslösa eftersom de inte grundade sig på varken Jesu eller Pauli ord98 

eller på fornkyrklig tradition

96 Persson, ”Sakrament”
97 Beskow, ”Dop”
98 Hagman, 1994, s 160
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4.10 Dopet

Dopet som för många idag reducerats till en namngivningsceremoni var från början ett 

vuxendop,  och  den  handling  genom  vilken  den  troende  upptogs  i  den  kristna 

församlingen. Dopet grundade sig på ett aktivt,  avgörande beslut, som endast kunde 

fattas av den troende själv som valde att bli medlem i församlingen. Eftersom att små 

barn döptes utan egen vilja ansågs barndopet av katarerna som verkningslöst. 

Omkring år 50 var dopseden allmän i de kristna församlingarna, och från 200-

talet  finns  beskrivningar  bevarade om hur  dopet  förrättades.  Först  på 300-talet  blev 

barndopet obligatoriskt. Hellenistiska och judiska reningsriter anses vara bakgrund till 

det  kristna  vattendopet.99 I  den  romersk-katolska  kyrkan  kunde  en  troende  upptas  i 

kyrkan utan att behöva ge sitt samtycke som i fallet med barndopet. I den katariska 

kyrkan kunde man upptas på två sätt, genom en lång förberedelse eller slutligen på sin 

dödsbädd. Vid båda tillfällen var det dopet, andedopet consolamentum, som markerade 

initiationen i kyrkogemenskapen. Från motståndarsidan påstods att katarerna ”vägrade” 

att delta i utövandet av vattendop, vilket kunde verka ytterst kätterskt. 

Varför var  katarismen främmande för dop med vatten? Utövare av katarismen 

menade  att  det  katolska  dopet  var  Johannes  dop eftersom det  utfördes  med  vatten, 

medan Jesus döpte med ande. Vid en närmare undersökning i Nya testamentet finns två 

varianter av dopbeskrivningen hos evangelisterna. Markus (Mark 1:7-8) beskriver att 

den som kommer efter honom (Johannes) ska döpa med ande, och hos Lukas (Luk 3:16) 

liksom hos Matteus (Matt 3:11) ska dopet ske även med eld. Katarerna tolkade det som 

att Jesu dop skulle ske via ande, och att de strömningar som senare utvecklades till den 

katolska kyrkan felaktigt praktiserade Johannes vattendop. 

I Rituel Cathare Lyon beskrivs dopet med hänvisning till Lukas och Matteus;

”And John the Baptist spoke of this baptism when he said, ”I baptize you 

with water, but He that shall come after me is mightier than I, the latchet of 

whose shoes I am not worthy to loose. He shall baptize you in the Holy 

Spirit and fire”.100

I Interrogatio Iohannis beskrivs vattendopet som Johannes dop för botgöring, och  
andedopet som Jesu dop för syndaförlåtelse.  

99 Beskow, ”Dop”
100 Wakefield & Evans 1991, s 488
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”'Upon Whom thou shalt  see the Holy Spirit  descending as a  dove,  and 

remaining upon Him, He it is that baptizeth in the Holy Spirit and with fire.' 

John asked this because he did not know me, but the one who sent him to 

baptize in water, he revealed me. John himself gave testimony: 'I baptize in 

water  unto  penance,  but  He  baptizes  you  with  the  Holy Spirit  unto  the 

remission of sins.' ”101                              

4.11 Andedopet - Consolamentum 

Consolamentum betraktades som ett dop i helig ande, vilket innebar ett uppvaknande av 

ett större medvetande. Människan skulle genom ceremonin återknyta till sin himmelska, 

kvarvarande ande, och hennes gamla väsen skulle dö en symbolisk död för att renad 

kunna födas på nytt i gudomlig gemenskap. 

Det katariska dopet consolamentum förmedlades i olika varianter:

 För att bli en initierad perfecti eller god kristen 

 De troende fick consolamentum på dödsbädden

 Omkonsulering

Den som valde att bli initierad till perfectus eller god kristen, erhöll en ordination som 

innebar att de kunde leda det dagliga officiet och syndabekännelseceremonin, välsigna 

brödet och ge  consolamentum åt andra. För en  perfectus som bröt ett löfte förlorade 

consolamentum sin verkan, och han/hon förlorade sin ställning inom kyrkan. Han/hon 

kunde  efter  botgöring  få  mottaga  andedopet  igen.102 Om  consolamentum blivit 

verkningslöst  av  olika  anledningar  var  en  initierad  eller  en  biskop  tvungen  att  bli 

omkonsulerad  och  återfå  consolamentum.103 Katarerna  ansåg  att  andedopet, 

consolamentum förmedlats från Jesus och apostlarna i rak tradition till de goda kristna, 

vilket framgår i dopbeskrivningen i Rituel Cathar Lyon:  

”Detta heliga dop i vilket Den Helige Ande är utgiven, har bevarats av Guds 

Kyrka från apostlarna och till nu, och det har kommit från Goda Män till 

Goda Män till i dag, och så skall det fortsätta till tidernas slut.”104      

101 Wakefield & Evans 1991, s 462
102 Barber 200, s 76-81
103 Hagman 1994, s 155-157
104 Ms Lyon 36 : Rituel Folio 477  ”Aquel sanh babtisme per loqual sant Esperit es datz a tengut la 

gleisa de Deu dels apostols en sa, et es vengutz de bos homs en bos homes entro aici, e o fara entro la 
ti del segle.” 
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I Rituel Cathar Lyon, finns levnadsreglerna för de initierade beskrivna på följande sätt;

• att aldrig med vett och vilja äta ost, mjöl, ägg, kött av fågel, orm eller

något annat av Guds kyrka förbjudet djur

• att inte dräpa

• att inte leva okyskt

• att inte stjäla

• att inte svärja ed

 • att vara lydig Gud och Kyrkan efter sin kapacitet

• att aldrig ångra att man mottagit andedopet

• att av kärlek till gud och för sin frälsning stå ut med hunger, törst,    

skandaler, förföljelse och död105

Initiationsprocessen  finns  återgiven  i  minst  två  versioner,  och  nedan  finns  en 

sammanställning gjord av Ylva Hagman om hur initiationen inför andedopet kan ha gått 

till:                                                                                    

Probation 1  Period för botgöring, rening, bön, fasta och celibat.

1. Initiation 1 (= dopet)

• Johannesevangeliet lägges på kandidatens huvud

• Åberopandet av kandidatens helige ande

• Recitation av Johannesevangeliet

• Sjungande av Fader vår

3. Probation 2

• Undervisning

• Avhållsamhet

• Renande bön

4. Initiation 2 (= perfektionen)

• Kollegiets positiva uttalande

• Johannesevangeliet lägges på kandidatens huvud

• Fader vår sjunges

•  De närvarande  goda männen  och  kvinnorna  lägger  sina  händer  på  

kandidatens  huvud                                 

• hymner.” 106   

105 Ur Cathar Ritual (Lyon Ritual) Svensk sammanställning: Hagman 1994, s 161-162
106 Hagman, 1994, s 196
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4.12 Nattvard

Katarerna praktiserade heller inte nattvarden på samma sätt som den katolska kyrkan. 

Inom katarismen  fanns  en  brödvälsignelseritual  till  åminnelse  av  Jesu  sista  måltid. 

Tillsammans  med  bönen  Fader  Vår  inledde  brödvälsignelsen  samtliga  måltider. 

Brödritualen var viktig för att bli delaktig i den kristna gemenskapen. Hos tidiga kristna 

församlingar förekom även där, att döpta samlades varje söndag för att dricka vin och 

äta bröd i en helig måltid. Det kallades att ”äta” Kristi kropp och ”dricka” Kristi blod.107

I  Rituel  Cathar  Latin finns  tolkningen  att  det  supersubstantiala  brödet 

representerar Kristus lag som förlagts på alla folk.108 I Interrogatio Iohannis framställs 

Jesus som livets bröd och att de som äter hans kropp och dricker hans blod ska enas och 

bli kallade Guds barn; 

”For  I  am the  bread  of  life  that  came  down  from the  seventh  heaven, 

wherefore whoso eats my flesh and drinks my blood, these shall be called 

the children of God."109

Uttrycket Jesus som livets bröd110 är hämtat från Johannesevangeliet, vilket var ett viktig 

evangelium för  katarismen.  Därifrån  härrör  även  beskrivningen  av  det  översinnliga 

brödet;

”Men brödet som kommer ner från himlen är sådant att den som äter av det 

inte skall dö. Jag är det levande brödet, som har kommit ner från himlen. 

Den som äter av det brödet skall leva i evighet. Brödet jag skall ge är mitt 

kött, jag ger det för att världen skall leva.”111

Brödet  och  vinet  tolkades  hos  katarerna  symboliskt  som Jesu  kropp  och  blod,  och 

transsubstantiationsläran - som var en mänsklig konstruktion - var ännu inte definierad 

och blev fastställt långt senare. För en rörelse med en lång tradition tordes de senare 

katolska doktrinerna ses som egenkonstruerade doktriner framkomna ur missförstånd 

och  feltolkningar  av  Nya  testamentet.  Eftersom  katarernas  nattvardsuppfattning  var 

symbolisk, menade de att det var en praktisk omöjlighet att bröd och vin i realiteten 

107 Chadwick 1998, s 30
108 Wakefield & Evans 1991, s 469
109 Wakefield & Evans 1991, s 462
110 Jesus som ”livets bröd” hämtat från Joh 6:35, 6:48 
111 Joh 6:50
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kunde  omvandlas  till  Jesu  fysiska  kropp  och  blod.  Toleransen  för  katarernas 

nattvardssyn tog dock slut under tidig medeltid. Den katolska transsubstantiationsläran 

definierades  för  första  gången  år  1079,  men  fastställdes  slutligen  vid  det  fjärde 

laterankonciliet  år  1215. Ett  exempel på en uppfattning som jag funnit  påminna om 

katarernas är den schweiziske reformatorn Huldrych Zwingli som - något senare under 

1500-talet - kom att att företräda den symboliska nattvardsuppfattningen.

4.13 Övriga sakrament

Vid en hastig jämförelse mellan de resterande katolska sakramenten och de katariska 

ritualerna framkommer stora skillnader. Men ju mer man tränger in i katarismen desto 

fler likheter framträder även om riterna gestaltas något annorlunda. 

I den katariska initiationsriten andedopet consolamentum, har jag funnit att det ingick 

flera moment som påminde om de katolska sakramentens. Mottagaren av andedopet fick 

i början av ceremonin rena sig, vilket innebar en längre tid för botgöring och rening. 

I tidig kristendom var boten till för att de som blivit döpta och upptagna i församlingen 

skulle få en möjlighet till omvändelse. Genom att ångra och bekänna sina synder fick 

den troende Guds förlåtelse. I den katariska botgörelsen som inledde consolamentum 

kan jag se stora likheter med denna tidiga kristna sed. 

Varför fanns inte konfirmationen i den katariska kyrkan? Konfirmationen i den 

katolska tappningen, kunde ses som överflödig, eftersom den troende från början gjort 

ett  eget  aktivt  val  att  ta  emot  andedopet.  Genom utförandet  av  initiationsprocessen 

bekräftade lärjungen sin tro genom handling. Även en motsvarighet till prästvigningen 

går  att  läsa  in  i  consolamentum,  eftersom  hela  riten  var  en  förberedelse  och  en 

reningsprocess för att  bli en invigd perfecti.  För de som inte blev ”prästvigda” eller 

initierade inom katarismen gavs consolamentum på dödsbädden, vilket jag menar har 

likheter med de sjukas smörjelse, speciellt inom de ortodoxa kyrkorna där bönen hade 

stor betydelse. 

Sakramentet äktenskapet är mycket komplicerat att läsa in i katarismen. Från den 

katolska  kyrkans  håll  var  en  av  anklagelserna  mot  katarerna  att  de  inte  erkände 

äktenskapet som ett sakrament. Dock gifte sig vanliga troende katarer och skaffade sig 

familjer, och de var endast de (i bästa fall) som valt att bli initierade som levde i celibat. 

Beträffande äktenskapet var det omöjligt att svära ed och lova något inför Gud som den 
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troende kanske inte  skulle  kunna hålla.  Äktenskapslöftet  att  älska någon tills  döden 

skiljer dem åt, var och är inte direkt det lättaste löftet att hålla och lova inför Gud.

4.14  De sju dödssynderna  

Enligt  Ylva Hagman talade katarerna inte  själva om dödssynder.  Dock har  Hagman 

under rubriken ”De sju katariska dödssynderna” i sin avhandling sammanställt sju så 

kallade  dödssynder.  Om  dessa  handlingar  utfördes  förlorade  consolamentum  sin 

verkan.112 De katariska synderna menar jag inte bör ses som typiska dödssynder, vilket 

framkommer i nedanstående jämförelse med de katolska. Här framgår omgående att de 

katariska i själva verket påminner mer om en form av klosterlöften.

 

Katariska kyrkans dödssynder Katolska kyrkans dödssynder

1. Lögn 1. Högmod  (Superbia)

2. Stöld 2. Avund (Individia)

3. Dråp 3. Vrede (Ira)

4. Äta kött 4. Lättja (Acedia)

5. Bryta celibatkravet 5. Girighet (Avaritua)

6. Svära ed 6. Frosseri (Gula)

7. Avfalla från den katariska kyrkan 7. Lust/otukt (Luxuria)

Främsta anledning till  att  de katariska inte  är allmänna dödssynder  är att  endast  de 

fullkomliga perfecti inte tilläts bryta mot dem. Dock var synderna riktmärken för ett 

föredömligt leverne även för lyssnare och troende.  Att  bli  fullkomlig innebar -  som 

tidigare felaktigt påståtts113 – heller inte att bli en fullkomlig heretiker, utan att sträva 

efter att bli en bättre människa, att bli mer lik Gud. Endast den mindre gruppen ”goda 

kristna”  eller  perfecti  avlade  dessa  löften.  Felaktigt nog  har  löftena  använts  som 

generella levnadsregler för katarismen i helhet.  Att förväxla de initierades löften med 

generella dödssynder är återigen ett missförstånd som gjorts av teologer och forskare. 

Fortfarande förekommer föreställningen, vilken ger en förvanskad bild av katarismen. 

De katariska synderna eller klosterlöftena menar jag kan ses som levnadsregler 

som antas vid ett eget val, medan dödssynderna hos katolska kyrkan kan ses mer som 

112 Hagman 1996, s 164
113 Motståndare till katarismen har ironiskt påstått att fullkomlig innebär att bli fullkomlig heretiker.
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svagheter hos människan som hon i sin självfostran kan sträva efter och försöka att inte 

falla offer för.  Varken katarernas eller katolska kyrkans dödssynder återfinns i bibeln i 

sin helhet, men naturligtvis som enskilda begrepp. Dödssynderna som återfinns inom 

katolicismen anknyter till första Johannesbrevet 5:16–17,114 och formulerades år 600 av 

påven Gregorius som de sju synder, som vi känner dem i dag.

Genom ovanstående jämförelse, står det klart att det talas om helt olika regler. Att 

inte ljuga, stjäla eller döda är eftersträvansvärda regler i de flesta kulturer även om de 

inte efterlevs, och kan härledas till Deteronomiums tio Guds bud. Att döda gällde även 

djur, med undantag av fisk, och det var en lika stor synd att döda en medmänniska på 

befallning i krig som på ett enskilt initiativ.115  

Forskare har spekulerat i varför de katariska initierade inte åt kött. En teori var att 

det skulle bero på reinkarnationstanken, med tron att den mänskliga själen återföds även 

i  djur,  men detta  avvisar  Hagman eftersom tanken endast  i  något  enstaka fall  finns 

återgiven  i  sena  occitanska  källor.  Orsaken,  menade  katarerna  liksom  vissa  tidiga 

kyrkofäder till varför de inte borde äta kött fanns i Romarbrevet 14:21.116

”Riv inte ner Guds verk för matens skull. Allt är rent men är inte bra för den 

som äter och kommer på fall. Det är bra att avstå från kött och vin och annat 

som blir en stötesten för din broder.”117

I brevet till Bernard av Clairvaux, skriver Evervin att katarerna i sina måltider förbjuder 

mjölk och mejeriprodukter och allt som är skapat genom samlag;

”In their diet they forbid any kind of milk and what is made there from and 

whatever is born of coition.”118

I andra primärkällor som undersökts av Hagman framkommer orsaker till de initierade 

katarernas  vegetarianism.119 Exempel  på  detta  är  att  mjölk  och  kött  bör  undvikas 

eftersom de  kommer  från  djur  med  blod,  och  att  fisk  var  tillåten  på  grund  av  sin 

blodlöshet.

114 Beskow, ”Dödssynd”
115 Hagman 1994, s 165
116 Hagman 1994, s 166-167
117 Rom 14:20-21
118 Evervin från Steinfeld, övers. i Wakefield & Evans 1991, s 130
119 Hagman 1994. 165-167
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Celibatkravet har inget bibliskt ursprung, men ingår i klosterregler världen över 

tillsammans  med  lydnad  och  fattigdom.  Tankarna  fanns  redan  hos esséerna  som 

fördömde bruket av att avlägga ed, och ansåg att en fullvärdig medlem skulle leva i 

celibat.120 Hos katarerna var det vanligt - speciellt bland kvinnor - att avlägga löften och 

bli initierad senare i livet när barnafödande och fostrande av barnen var avklarat. Att 

svära ed innebar att frestas att begå brott mot några av de andra synderna. 

Äktenskapet  var  därför  en  dubbel  dödssynd,  och  förmodligen  även  en  praktisk 

omöjlighet i alla andra sammanhang för en person som valt en munktillvaro. Att lova 

något  som man  inte  kunde  hålla  var  således  en  dödssynd,  och  man  hänvisade  till 

Matteus 5:34-37;121

”Men jag säger er: ni skall inte svära någon ed alls. Inte vid himlen, ty den 

är Guds tron; inte vid jorden, ty den är pallen under hans fötter; inte vid 

Jerusalem, ty det är den store konungens stad. Inte heller skall du svära vid 

ditt huvud, ty du kan inte göra ett enda hårstrå vitt eller svart. Vad ni säger 

skall vara ja eller nej. Allt därutöver kommer från det onda.”

Ytterligare ett exempel är fattigdomsidealet, lydnad inför Gud, att inte avfalla från sin 

kyrka, klausulen  stabilitas loci -  att stanna i sitt kloster. Slutligen även celibatkravet, 

som felaktigt påståtts vara en allmän hållning för katarer, vilket i själva verket var ett 

val som togs av den lilla grupp vars avsikt var att leva i en munk- eller nunnetillvaro. De 

katariska synderna skiljer sig således radikalt från de katolska dödssynderna, men de 

visar däremot på ett  flertal  likheter mellan en initierad katars löften och monastiska 

klosterregler.

120 Chadwick 2000, s 12
121 Matt 5:34-37 
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5 AVSLUTNING  - Sammanfattning och slutsatser

5.1 Sammanfattning: Katarernas teologi

Undersökningen av den katariska teologin bygger dels på litteraturstudier och dels på en 

egen komparativ studie där sakrament och andra doktriner jämförts med de katolska. I 

viss  begränsad  omfattning  görs  även  jämförelser  med  tidiga,  ortodoxa  och 

protestantiska kyrkornas sakrament.  Bearbetningen av materialet har i huvudsak skett 

utifrån induktiva ansatser med inslag av deduktiv ansats. Arbetet har således utgått från 

iakttagelser i materialet, och därefter har empiriska generaliseringar byggts upp utifrån 

iakttagelserna.

 Vid litteraturstudiet har Hagmans avhandling använts eftersom hon är en av de 

forskare  som  arbetat  mest  med  den  teologiska  aspekten.  De  tidigare  nämnda 

historikerna tar dock upp ytterst lite av katarernas teologi. Framförallt Wakefield och i 

viss  mån  Barber122 ger  något  mer  utförligare  skildringar  av  teologin.  Katarismen 

beskrivs i olika källor utan stora åtskillnader, vilket kan bero på att författarna utgår från 

samma primärkällor. 

Vid textanalysen har jag även observerat att den senare katarforskningen123 står 

längre från de traditionella ståndpunkterna. En anledning till detta kan möjligtvis vara 

det mer sekulariserade samhället vi lever i som präglat de något yngre forskarna. För 

nutida människor är många olikartade religiösa impulser ett vardagsbegrepp och inte 

lika ovanliga som under första halvan av 1900-talet. Tankar hos katarerna som tidigare 

föreföll  skrämmande  och  udda,  som  vegetarianism,  kvinnliga  präster  och 

reinkarnationstro kan ju idag knappast ses som främmande.

Som en  isolerad  företeelse  är  katarismen  svår  att  förstå.  Därför  har  det  varit 

viktigt att försöka få en, om än begränsad, bakgrundsbild av förhållandena i Occitanien 

under 1200-talet  samt en översikt  om forskningen kring katarismens ursprung. I  sin 

avhandling menar Hagman att det är negativt att katarismen tidigare jämförts och satts i 

samband med andra så väl kristna så som icke-kristna riktningar, och inte räknats som 

något  i  sig  själv.124 Personligen  anser  jag  att  det  naturligtvis  är  ett  gott  initiativ  att 

122 Wakefield 1974 & 1991, Barber 2000
123 Weis 2000,  Martin 2007, Frassetto 2012
124 Hagman 1994
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förflytta sig ut från den katolska tron och studera katarismen som en enskild företeelse, 

men för att forskningen ska komma vidare krävs det ytterligare ett steg.

 Enligt min mening  bör  katarismen tvärtom jämföras med andra riktningar, men 

från en annan synvinkel. I flertalet tidigare jämförelser har utgångspunkten varit den 

katolska kyrkans, men för att få en större inblick i katarernas egen teologi anser jag att 

utgångsläget bör vara så nära katarernas eget som möjligt. Själva studien av teologin 

blir mer intressant om fokus flyttas ut från de referensramar vi vanligtvis utgår ifrån. 

Ambitionen har varit att ta steget utanför de gängse ramarna vilka de nu än må vara; 

katolska,  protestantiska,  ortodoxa  eller  andra  religioner  eller  filosofiska  system.  Ett 

försök i undersökningen har varit att leva sig in i den katariska traditionen, för att kunna 

utgå från katarernas position och trosuppfattning.

Ofta  beskrivs  katarismen  som en  motståndsrörelse  till  katolska  kyrkan,  och  i 

beskrivningar av teologin nämns det fortfarande att katarerna ”förnekar” eller ”avvisar” 

olika katolska doktriner. Tvärtom menar jag att det blir svårt att förneka något som inte 

existerar  i  någons  begreppsvärld.  Kritiken  mot  katarismen  som  en  motrörelse  till 

katolska  kyrkan  rimmar  även  dåligt  eftersom katarismen  var  känd  för  sin  tolerans 

gentemot andra religiösa riktningar. 

Att  komma  till  klarhet  med  vad  som  var  utmärkande  för  katarernas  tros-

uppfattning  har  varit  komplicerat.  Informationen  från  inkvisitionsprotokoll  och 

motståndarskrifter  om   trosuppfattningar  är  i  de  flesta  fall  kraftigt  vinklad. 

Variationsrikedomen i  protokollen är stor,  och skillnader  finns i  redogörelser mellan 

präster,  initierade,  adel,  bönder  och  mellan  olika  enskilda  individer.  En  del  av 

bekännelserna  har  framtvingats  genom  tortyr,  och  i  dessa  fall  är  naturligtvis  inte 

materialets trovärdighet hög. Även mellan tidig och sen katarism och i olika regioner 

märks skillnader. Katariska teologer utvecklade även dualismen och vävde in sina egna 

uppfattningar i lärorna under 1200-talet.125   

På  ytan  förefaller  det  som  om  mycket  av  det  som  är  fundamentalt  inom 

katarismen skiljer sig åt avsevärt från den etablerade kristendomen. För den som sätter 

sig  in  i  rörelsen  och  söker  sig  tillbaka  till  kristendomen  före  300-talet,  visar  sig 

skillnaderna egentligen inte vara så avgörande och den katariska teologin kan lättare 

förstås.  I många  fall  strävade  katarerna  efter  att  stå  nära  apostlarna  och  en  tidig 

kristendom. Den katariska rörelsen var också levande och föränderlig, där den enskilde 

troende var aktiv, och kunde tolka och leva praktiskt efter Nya testamentets budskap. Då 

125 Barber 2000, s 86
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bibeln  översatts  till  folkspråket,  möjliggjordes  det  för  anhängarna  att  sätta  sig  in  i 

skriften och leva efter “Jesu ord”. Den troende fick möjlighet att erfara och skapa en 

egen  personlig  relation  till  skriften  och  till  Gud.  Under  undersökningens  gång  har 

alltmer bilden av en troende katar växt fram som en människa som sökte en djupare 

förståelse  för  det  kristna  budskapet,  och  en  större  andlig  diciplin  än  den  som den 

rådande kyrkan praktiserade.

5.2 Slutsatser: Katarernas teologi

5.2.1 Vad som var utmärkande för katarerna och deras teologi

 Katarerna ansåg inte att konkreta kyrkobyggnader behövdes

 Församlingsmedlemmarna delades in i de tre grupperingarna;

lyssnare, troende, fullkomlig

 Ickevåldsprincip eftersträvades (ej döda gäller även djur)

 Vegetarianism praktiserades av fullkomliga (perfecti)

 Kvinnliga präster (fullkomliga) Kvinnor blev ej biskopar och diakoner

 Använde sig inte av Gamla Testamentet (några undantag)

 Johannesevangeliet var centralt

 Sakramentensbegrepp fanns inte

 Dopet hade en annan innebörd. Döpte med “ande”, och praktiserade ej barndop.

 Symbolisk nattvardsuppfattning. Brödvälsignelseritual.

 Svor ej ed

 Menade att äktenskapet inte var instiftat av Gud

 Menade att insikt (gnosis) var vägen till frälsning 

 Återuppståndelse skedde i en ny kropp

 Dualism - Grundläggande och gemensamt för olika riktningar av katarismen var 

det dualistiska synsättet, som byggde på att världen styrdes av två motsatta 

principer.

 Bönen Fader vår var central

 Var kritiska mot förfallet inom kyrkan

 Strävade efter att leva enligt apostlarna i den tidiga kyrkan
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5.2.2 Katarernas sakrament och sakramentsuppfattning

Inom katarismen praktiserades en annan variant av  dopet – andedopet – vars innebörd 

var mer än ett dop. Även en brödvälsignelseritual som har vissa likheter med nattvarden 

användes  regelbundet.  För  katarerna  existerade  inte  sakramenten  eller 

sakramentsbegreppet  överhuvudtaget  i  den  katariska  kyrkan.  Dock  var  de  katolska 

sakramenten  välkända  för  deras  präster  och  teologiskt  skolade.  I  undersökningen 

framkom att katarerna ansåg att den katolska kyrkans sakrament:

 inte praktiserades på det sätt eller hade den form som sakramenten hade haft i 

tidiga kyrkan

 var konstruerade långt senare. Sakramentens sjutal blev den allmänna hållningen 

först på 1100-tal och fastställdes först under medeltid

 var verkningslösa eftersom de ansågs vara mänskliga konstruktioner.

 var verkningslösa eftersom de inte grundade sig på varken Jesu eller Pauli ord126 

eller på fornkyrklig tradition.

Som framkommit  ur  denna  studie  är  det  uppenbart  att  katarismen  inte  hade  något 

sakramentsbegrepp. De katariska prästerna och biskoparna var dock insatta i vad det 

katolska  sakramentsbegreppet  innebar,  men  såg  inte  detta  som en  gällande  doktrin. 

Eftersom det är ett faktum att den katolska sakramentsläran är en senare konstruktion 

menar jag att det således inte för katarerna gick att förneka något som de ansåg inte 

fanns utan var ett senare och mänskligt påfund. Dop och brödvälsignelse/nattvard var de 

vedertagna  ritualer  som  praktiseras  både  hos  tidiga  kristna  och  hos  katarer.  Hos 

katarismen fanns även likheter  med tidiga  kyrkor  före 200-tal  eftersom sakraments-

begreppet inte fanns hos någon av rörelserna. 

5.2.3 De katariska dödssynderna

De katariska så kallade dödssynderna var:

 Lögn

 Stöld

 Dråp

126 Hagman 1994, s 160
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 Äta kött

 Brott mot celibatkravet

 Edgång – svära ed

 Avfall från katariska kyrkan

De katariska så kallade dödsynderna var snarare  levnadsregler som antogs genom ett 

eget val av gruppen initierade perfecti. Dessa levnadsregler menar jag inte bör ses som 

typiska  dödssynder  eftersom  de  i själva  verket  påminner  mer  om  en  form  av 

klosterlöften för en speciell grupp. Löftena var riktmärken för ett föredömligt leverne 

även för grupperna lyssnare och troende, som inte valt att gå lika helhjärtat in för sin tro  

som en initierad.
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