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Abstract 

This paper aims to study the second-century Christian movement of Montanism and whether 

it has adopted certain ritualistic aspects from the pagan cults of its native Phrygia, in Asia 

Minor. Delving into the testimonia of several second-, third- and fourth-century authors of 

Christianity, this paper seeks to ascertain the ancient authors’ opinion of Montanism before 

attempting to ascertain possible pagan influences amongst the Montanists, as well as what 

fuelled the ancient authors’ often overly negative view of the movement. To accomplish this a 

hypothetico-deductive method, as well as a theory based on the principles of syncretism, anti-

syncretism, and the creolization of religion, is applied to the source material.  

After careful analysis, the results seem to indicate that, due to the complicated cultural and 

religious context that is Phrygia, the cult of Montanus has embraced several aspects of the 

cults of Cybele and Apollo, both of which had strong ties to Asia Minor, and Phrygia in 

particular. However, the findings also show that part of the obviously pagan aspects in the 

ancient authors’ testimonia is intended fabrication and exaggeration, in no small part due to a 

tradition of criticism towards the Phrygian populace, as well as the cults of Apollo and Cybele 

the Mother. This criticism, which dates to republican Rome, is now rooted in a Christian 

desire to prevent the cult of Montanism and its ideas from spreading further, and in so doing 

threatening to destabilize the, at the time, fragile Christian faith.  
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1 Inledning 
De första århundradena efter Kristi födelse var en omtumlande period för det romerska riket, 

såväl politiskt som socialt och religiöst. Kristendomen expanderade snabbt men i stora delar 

av medelhavsområdet förblev provinserna kulturella och religiösa smältdeglar med otaliga 

folkgrupper och kulter. Sedan Augustus hade kejsarkulterna börjat etableras i stora delar av 

riket och den politiska eliten var särskilt mån om att främja dessa. Den tidiga kristna kyrkan 

mötte således hätskt motstånd från såväl politiskt håll som från andra kulturella och religiösa 

grupperingar.1 Ur detta tumult växte runt 100-talets slut en tämligen unik kristen profetisk 

rörelse fram i den västra halvan av Mindre Asien, döpt efter dess grundare, Montanus. Hans 

profeterande ute på den frygiska landsbygden väckte såväl anstöt som beundran och han 

anslöts inom kort av två kvinnliga profetissor, Maximilla och Priscilla.2 Den nyprofetiska3 

rörelsen, som de snarare önskade bli benämnda som, karakteriserades av deras fokus på 

asketism, orakel och profetia, samt millenarism4 – tron på en genomgripande och nära 

förestående förvandling av världen, varefter inget skulle vara sig likt. Rörelsen spred sig 

snabbt och etablerade sig inom kort i flera delar av riket, och inte minst Nordafrika – och i 

synnerhet Kartago – där kyrkofadern Tertullianus tros ha hyst sympatier för kulten.5 

Montanisterna stötte dock inom kort på hätskt motstånd från kyrkligt håll. Deras sätt att 

profetera, att de avlönade sina präster samt att kvinnor erhöll höga positioner inom rörelsens 

präster- och ledarskap gav upphov till stort motstånd från andra kristna.6 Från början 

karakteriserades oppositionen huvudsakligen av skriftlig polemik och motstånd från lokala 

biskopar men genom århundradenas gång steg avskyn gentemot montanisterna allt högre upp 

i de kyrkliga och politiska hierarkierna. Runt 500-talets mitt föll rörelsen slutligen offer för en 

samordnad kyrklig och politisk utrensning där följarna fördrevs och montanistiska reliker och 

texter brändes och förstördes.7 Det pålitliga källmaterialet är således förståeligt knapert och 

många frågor om rörelsen består.8 

 
1 Tabbernee 2014, 264–267. 
2 Doherty 2011, 279.  
3 Fritt översatt från engelskans ”The New Prophecy” som många tidigare forskare använt sig av. För enkelhetens 

skull översattes begreppet här till ett mer lättböjt ord: Nyprofetian. Brukas synonymt till Montanismen.  
4 Ibland används även ordet kiliasm. Inom kristendomen präglades millenariska rörelser ofta av tron på en nära 

förestående andra ankomst av Kristus, varefter Guds rike skulle upprättas på jorden; ’Millenaristiska rörelser,’ 

Nationalencyklopedin.  
5 Tabbernee 2014, 234–235 
6 Stewart-Sykes 1999, 9.  
7 Tabbernee 2007, 424. 
8 Trevett 1996, 3. 
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1.1 Syfte och frågeställning 

Den rådande forskningen hävdar generellt, med ett fåtal undantag, att Montanus och 

montanismen ej haft ett förflutet inom pagana kulter, något som tidigare ansetts mycket troligt 

och något som flera antika källor hävdar. Denna trend härstammar med stor sannolikhet från 

forskning som bedrivits av teologerna William Tabbernee och Christine Trevett som båda 

bidragit till att åter väcka det akademiska intresset för montanismen. Äldre forskning hävdar 

dock motsatsen och ytterst lite nytt källmaterial har dykt upp under senare tid.9 Det tycks 

således snarast som att forskningen påvisar en tendens att tolka materialet ur samma eller 

likartade perspektiv snarare än att nya fynd faktiskt gjorts. Att en synnerligen stor del av 

forskningen bedrivits av teologer tyder även på detta och det vore således av stort intresse att i 

stället studera källmaterialet från ett antikvetenskapligt perspektiv och söka komma underfund 

med huruvida det faktiskt går att påtala någon koppling mellan Montanisterna och Montanus 

och tidigare pagana kulter. Vid tal om en möjlig montanistisk koppling till paganism är det 

generellt den anatoliska Kybelekulten som ligger i fokus. Denna uppsats har således valt att 

fokusera på denna att jämföra med.  

 Av särskilt intresse är vidare rörelsens profetiska inslag – Montanus, Priscilla och 

Maximilla skall enligt samtida källor ha hävdats förkunna gudomliga budskap genom 

profetior och orakel. Medan detta i sig inte var ovanligt i tidiga kristna kulter så utmärker sig 

montanisterna genom att hävda att den heliga Anden tagit direkt besittning över deras profeter 

– något fornkyrkan ofta förkunnade som heretiskt. Den heliga Anden ansågs snarare tala till 

kristendomens profeter, inte genom; eller att profeterna skådat ett budskap i Anden.10  

 Syftet med denna undersökning är följaktligen att skåda den antika diskursen om den 

montanistiska rörelsen med ett särskilt fokus på det profetiska samt problematisera hur 

diskursen avspeglar de aspekter av rörelsen som inte ansågs sammanfalla med den resterande 

kyrkans doktriner. Med avstamp i detta söker föreliggande uppsats även utröna huruvida den 

montanistiska rörelsen kan kopplas till tidigare pagana kulter. Den övergripande 

frågeställningen kan således sammanfattas likt följande:  

-  Hur skildras den montanistiska rörelsen och dess profeterande och riter i 

källmaterialet och går det att påvisa några kopplingar mellan rörelsen och 

tidigare pagana kulter? 

Vidare ämnar jag, grundat i denna problemformulering, ställa ett flertal delfrågor till 

källmaterialet. Det är detta frågebatteri som analysen rent konkret grundar sig på:  

 
9 Se Trevett 1996, 5–11 för en konkret genomgång av studier om montanismen under 1900-talet.  
10 Lane Fox 1986, 405–407. 
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- Hur beskriver källmaterialet montanismen och dess grundare?  

- Hur skildras profeterandet och riterna? 

- Vilka värderingar kan skönjas i källmaterialet? Vad har författarna för mål med 

sina skrifter?  

- Går det att identifiera några aspekter av rörelsen som tydligt kan knytas till en 

anatolisk eller pagansk kontext?  

2 Historisk bakgrund och kontext 

2.1 Mindre Asien – en kulturell, religiös och politisk kontext  

Mindre Asien kännetecknades länge av en oerhörd religiös och kulturell mångfald med ett 

stort antal kulturer och idétraditioner. Det går ej heller att tala om en enhetlig etnicitet då den 

anatoliska befolkningen bestod av ättlingarna till flera olika folkgrupper som anlänt över flera 

olika perioder, där hettiter, perser, greker och romare enbart var ett fåtal bland många. För var 

ny folkgrupp som flyttade till regionen förde de med sig nya gudomar eller nytolkningar av 

redan etablerade kulter. Dessa gudar och gudinnor omfamnades antingen som de var eller 

omtolkades och anpassades för att bättre passa in i den föränderliga anatoliska kontexten.11 

  

Fig. 1 – Karta över Mindre Asien12 

 
11 Tabbernee 2014, 265.  
12 Karta saknas på grund av upphovsrätt. Se Tabbernee 2007, där kartan ursprungligen är tagen från inom det 

bakre omslaget.  
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 I Frygien (Fig. 1) var den anatoliska modergudinnan Kybele synnerligen populär. 

Hennes kult, som sedan skulle sprida sig till stora delar av det romerska riket, växte först fram 

i regionen och var tveklöst den kult som innan kristendomens intåg hade starkast grepp om 

befolkningen där. Även under hellenistisk tid förblev Kybele populär i regionen, men 

anammade då vissa hellenistiska aspekter.13 Modergudinnakulten importerades under 200-

talet f.v.t. även till Rom, där den snabbt blev omåttligt populär.14 Hon gick ofta under 

benämningen Matar, men kallades även för den stora modergudinnan, eller alla gudars 

moder.15 Kybelekulten karakteriserades av sina extatiska och orgiastiska festivaler och ritualer 

med sång och dans samt de utsmyckade galli-prästerna, som hävdades genomföra 

självkastrering och självprygel för att ära sin gudinna.16 Att de var eunucker är inte omöjligt, 

men desto svårare är det att tro att de genomfört kastreringen på sig själva. I Rom benämndes 

den främste av dessa präster, kultens andlige ledare, som Archigallus.17 Bland de grekiska 

anhängarna av kulten ägnade sig galli-prästerna även ofta åt tiggeri. Dessa grekiska galli var 

så kallade metragyrtai, vandrande tiggarpräster i modergudinnans tjänst – något som romarna 

tyckte synnerligen illa om, även om de tolererade kulten i allmänhet.18 Medan Kybele och 

hennes anhängare historiskt har kopplats till ett flertal profetior, däribland de sibyllinska 

oraklen,19 så bedrev de ingen egen orakelverksamhet. 

 Medan Frygien kristnades tidigt förblev det en region karakteriserad av dess religiösa 

mångfald, där pagana religioner och kulter förblev folkligt förankrade fram till 300-talet e.v.t. 

och senare.20 Detta var inte ovanligt. Runtom i Medelhavsområdet förblev pagana riter 

vanliga fram till Konstantins officiella kristnande av Romarriket. Atletiska spel och festivaler 

hade ofta en pagan prägel. I Satif i dagens Algeriet vördades Kybele ända in i 200-talets slut, 

och troligtvis än senare.21 Kulten spred sig, i olika adaptioner, fortsatt efter 100-talet e.v.t., 

från en ände av romarriket till den andra.22 Det måste betonas att medan det kristna Rom var i 

vardande så betyder det inte att det folkliga stödet för pagana kulter var svagt eller lätt att 

avfärda. Det går inte att tala om en enhetlig kristen kontext vid denna tid.  

 
13 Roller 1999, 108–109. 
14 Roller 1999, 263. 
15 Betyder ”Moder”; Roller 1999, 144.  
16 ’Great Mother of the Gods,’ Britannica Academic; Borgeaud 2004, 92. 
17 Borgeaud 2004, 92–93.  
18 Borgeaud 2004, 62–63. 
19 Roller 1999, 264,  
20 Lane Fox 1986, 587. 
21 Lane Fox 1986, 580–581. 
22 Roller 1999, 345. 



5 

 

2.2 Montanismen – en kort redogörelse 

Ur denna kontext växte den kristna kulten montanismen fram i Frygien under 100-talets andra 

hälft, ledd av prästen och profeten Montanus och de två profetissorna Maximilla och Priscilla. 

Montanus hävdades av en del antika källor ha varit antingen en präst av Apollon eller av 

Kybele.23 Med avstamp i de frygiska orterna Pepuza, Tymion och Ardabau (Fig. 2), började 

rörelsen inom kort expandera kraftigt och nådde exempelvis Rom och Nordafrika där rörelsen 

i Kartago fann en hängiven anhängare i kyrkofadern Tertullianus.24 

 

 

Fig. 2 – Karta över västra och centrala Frygien25 

 

 
23 Doherty 2011, 279; ’Montanus,’ Britannica Academic.  
24 Tabbernee 2007, xxix-xxx.  
25 Figur saknas på grund av upphovsrätt. Se Tabbernee 2007, där kartan ursprungligen är tagen från inom det 

bakre omslaget.  
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 Rörelsen blev snabbt känd för sina extatiska riter och nytänkande men framför allt för 

hur dess ledarskap profeterade; genom att tala i tungor och hävda att den heliga Anden, eller 

Hugsvalaren, talade genom dem.26 Att de avlönade sina präster, introducerade nya fastetider 

och att kvinnor gavs ledande positioner inom kulten orsakade även det irritation och missämja 

bland de samtida kyrkofäderna och de lokala biskoparna.27 Rörelsen utövade även strikt 

asketism och disciplin och hävdade bland annat att det vore fel att gifta om sig efter 

skilsmässa eller dödsfall samt att oskulder skulle bära slöja i kyrkan. Montanisterna var även 

en kiliastisk kult, alltså att de hävdade att en stor omvälvning var nära varefter det Nya 

Jerusalem skulle uppenbara sig i Tymion och Pepuza. Även detta fick de stark kritik för, 

särskilt efter att denna profetia aldrig infriades.28 Rörelsen fortsatte spridas men mötte alltmer 

motstånd från såväl kyrkligt som kejserligt håll och krossades slutgiltigt runt 500-talets mitt 

då dess motståndare hårt slog ner på rörelsen och brände såväl montanistiska byggnader som 

böcker och heliga reliker – däribland Montanus, Maximillas och Priscillas kvarlevor.29 

3 Forskningshistoria 
I sin doktorsavhandling från 1946 har teologen William G. Murdoch studerat den nyprofetiska 

rörelsen och dess kontakter och relation till den resterande tidiga kristna kyrkan. Likaså har 

han även studerat Kybelekulten och andra frygiska religionsrörelser. Murdoch poängterar att 

medan Kybelekulten utvecklades i Mindre Asien anammade den inom kort aspekter från 

många andra religioner och kulter. Kulten utvecklades således slutligen ”till ett synkretistiskt 

system”.30 Detta var inte ovanligt i Frygien då, enligt Murdoch, många religioner i området 

utvecklats genom kompromisser med lokala traditioner och kulter, så även kristendomen. 

Vidare lägger Murdoch även en viss vikt vid att påpeka att det funnits en frygisk – och 

troligtvis anatolisk – tradition med kvinnliga magistrater och andra officiella positioner 

tillsattes ofta oberoende av kön. Bland lokala judiska enklaver skall det ha varit vanligt med 

kvinnor som högsta chef i synagogorna. Detta, menar Murdoch, speglades i montanismen och 

dess hierarkiska system.31 Även montanisternas orgiastiska riter, asketism och 

orakelverksamhet skall av samma anledning ha fallit den lokala befolkningen väl i smaken. 

 
26 Tabbernee 2007, xxix. 
27 Stewart-Sykes 1999, 9. 
28 Tabbernee 2007, 408. 
29 Tabbernee 2007, 424. 
30 Murdoch 1946, 28–31.  
31 Murdoch 1946, 34.  
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Detta till trots förblev montanismen i grunden en kristen organisation, men framvuxen ur en 

komplicerad anatolisk kontext.32  

 Oavsett frågeställningen måste var studie som på något vis önskar studera den 

montanistiska rörelsen ta teologerna William Tabbernees och Christine Trevetts forskning i 

beaktning. Dessa två orsakade runt 1990-talets slut en klar intresseökning i området med en 

markant ökning av antalet böcker och artiklar som behandlar montanismen som följd. 

Christine Trevett har likt Tabbernee fört fram forskningen flera steg, mer specifikt 

tillämpandes ett genusperspektiv där hon lagt särskilt fokus på kvinnors roll inom kulten och i 

synnerhet Maximilla och Priscilla. Kvinnor erhöll förvisso viktiga positioner i rörelsen, såsom 

prästerskap, men Trevett betonar att det inte därför är självfallet att kvinnor var i ledande 

ställning. De nämndes troligtvis i källmaterialet så ofta för att de sågs som ett hot mot den 

rådande ordningen.33 Särskilt relevant för denna uppsats påpekar hon hur en lokal frygisk 

kontext mycket väl kan ha påverkat rörelsen, men betonar att det var en kristen kontext.34 I 

’Apocalypse, Ignatius, Montanism: Seeking the seeds’ från 1989 utvecklar Trevett 

exempelvis på hur montanismens säregna karaktärsdrag kan härledas till redan etablerade 

traditioner och tendenser i Mindre Asien.35 Paganismen, hävdar Trevett, spelade ingen större 

roll i montanismens framväxt.36 

 Teologen Alistair Stewart-Sykes söker i sin artikel ’The original condemnation of Asian 

Montanism’ från 1999 propagera för tesen att det fanns flera bakomliggande orsaker till att 

den resterande kyrkan fördömde montanismen. En av dessa anledningar var att rörelsen 

profeterade på ett väldigt unikt sätt som influerats av det omkringliggande landskapet och 

kulturen, något som, enligt Stewart-Sykes, resterande kyrkomän tolkade som något 

hedniskt.37 Den kritik som rörelsen erhöll var således grundad i falskhet. Montanismens 

provinsiella karaktär framstod som något hedniskt och främmande för det urbana 

prästerskapet och akademikersamfund som bedrev polemik gentemot rörelsen. Denna rurala 

karaktär förblev dock inte den enda anledningen för kritik från den resterande kyrkan då 

rörelsen inom kort spred sig även till urbana centra. Likväl bidrog den till att orsaka den 

ursprungliga klyftan mellan montanister och fornkyrkan.38 Av intresse är även hur Stewart-

Sykes kopplar den antika polemiken gentemot rörelsen till tidigkyrkliga fördomar och 

 
32 Murdoch 1946, 29–33. 
33 Trevett 1996, 196. 
34 Trevett 1996, 10. 
35 Trevett 1989, 313. 
36 Trevett 1996, 141–142.  
37 Stewart-Sykes 1999, 13.  
38 Stewart-Sykes 1999, 10–12. 
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missförstånd om den tidigare Apollonkulten och dess profeterande. Montanisternas extatiska 

profetia likställs med den maniska Pythian i Delfi.39 

 I Fake prophecy and polluted sacraments från 2007 har teologen William Tabbernee 

studerat kyrkliga och kejserliga svar på montanismens framväxt. Han propagerar för tanken 

att det kyrkliga motståndet till montanismen skedde i tre distinkta faser där det tidigaste 

motståndet karakteriseras överväldigande av lokalbiskoplig polemik gentemot montanisterna, 

men även konkreta angrepp. Exempelvis kan nämnas försök att bedriva exorcism gentemot 

ledande aktörer, däribland Priscilla och Maximilla. Den tidiga konflikten delas upp i tre olika 

aspekter: direkt konfrontation, offentlig kyrklig fördömelse och skriftlig polemik.40 Det bör 

även nämnas att rörelsen mötte folkligt motstånd, men då huvudsakligen från anhängare av 

pagana grupperingar som kände sig hotade av montanisterna.41 Det är denna första fas av 

motstånd som är av intresse för denna uppsats.  

 Tabbernee betonar att det inte finns något övertygande bevis för att montanismens riter 

och traditioner härstammar från pagana religioner i Frygien eller Anatolien. Vidare finns det 

inte, enligt Tabbernee, någon större anledning att hävda att kulten lånat några antal riter från 

lokala judiska samfund. Detta till trots påpekar Tabbernee att Montanus, kultens grundare, 

möjligen kan ha varit en präst eller anhängare till en pagan kult och pekar ut Apollonkulten 

som ett möjligt exempel.42 Även om rörelsen lånat aspekter från paganismen gjordes det långt 

efter dess grundande och dessa aspekter skall inte ha spridit sig utanför den frygiska delen av 

kulten. Montanisterna karakteriserades snarare som en innovativ kristen rörelse som i 

efterhand förflyttade sig allt längre bort från det ortodoxa.43  

 Chaffee W. Viets propagerar i sin teologiska avhandling ’Montanism in second/third 

century CE Anatolia: a hybridist mystery religion’ från 2009 för tanken att montanismen är en 

sammansmältning av flera kristna och pagana rörelser, däribland Kybele- och 

Apollonkulterna och flera unika kristna rörelser. Viets har, likt flera andra forskare, och 

föreliggande uppsats, studerat specifikt frygisk montanism och sätter sig i viss mån i motvärn 

gentemot det rådande forskningsläget då han hävdar att montanismen borde karakteriseras 

som sin egen mysteriekult, med sina egna riter, men som överlappar med andra östromerska 

kulter. Att hävda att rörelsen är i det närmaste enbart kristen vore dåraktigt, menar Viets.44 

 
39 Stewart-Sykes 1999, 12–13. 
40 Tabbernee 2007, 41–43. 
41 Tabbernee 2007, 172–173. 
42 Tabbernee 2007, 421–424. 
43 Tabbernee 2007, 421–423. 
44 Viets 2009, 13.  
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Frygien agerar i stället social, kulturell och religiös kontext åt montanismens framväxt och 

förklarar i hög grad varför rörelsen blev så unik.45 Han liknar även Montanus med moderna 

TV-evangelister och hänvisar till hans karismatiska ledarskap som en viktig faktor i rörelsens 

popularitet.46  

 Antikvetaren Bernard G. F. Doherty har i sin doktorsavhandling ’The Montanist milieu: 

history and historiography in the study of Montanism’ från 2007 genomfört en utförlig 

undersökning av den nyprofetiska rörelsen och dess ursprung. Han propagerar där för tesen att 

montanismen är ett resultat av en komplex anatolisk religiös och kulturell kontext. Han 

betonar även att det vore ett misstag att lägga för stort fokus på rörelsens kopplingar till 

enstaka religioner eller kulturer. Det vore att ignorera de kulturella och religiösa 

sammansmältningsprocesser som var så vanliga i Mindre Asien.47 Doherty har vidare hävdat 

att det går att skåda en ökad ’paganisering’ av polemiken gentemot montanismen över tid, där 

kritiken i allt högre grad ligger mot aspekter av rörelsen som kan anses härstamma ur en 

pagan kontext.48 Denna paganiserade diskurs menar han kan skådas i det antika vittnesmålet 

där montanisternas profeter och präster beskrivs som överdrivet utpyntade och feminiserade – 

en vanlig kritik mot frygier, men även en möjlig koppling till Kybelekultens prästerskap, 

galli.49 

 Vid en överblick av det rådande forskningsläget gällande specifikt montanismen är det 

uppenbart att ett paradigmskifte skett vid 1990-talets början där, lett av teologerna William 

Tabbernee och Christine Trevett, forskningen i området fått nytt liv och där montanismen 

återigen blivit ett högintressant ämne. Heines sammansättning av relevanta källtexter på 

engelska 1989 har säkerligen även bidragit. Dock är det även uppenbart att merparten av den 

moderna forskningen följt samma eller liknande spår – att det inte går att se någon riktig 

koppling mellan den montanistiska rörelsen och icke-kristna idétraditioner såsom Kybele- 

eller Apollonkulterna. Tidigare forskning stödde i högre grad denna tes.50 Det bör anmärkas 

på att jag här specifikt fört fram delar av forskningen som presenterar ett annorlunda 

perspektiv än Tabbernee och Trevett med förhoppningen om att visa på att forskningsläget 

ändock inte är enhetligt. Stora delar av denna konträra forskning fokuserar på en kulturell och 

religiös anatolisk kontext.  

 
45 Viets 2009, 35. 
46 Viets 2009, 110.  
47 Doherty 2007, 311–312. 
48 Doherty 2007, 357. 
49 Doherty 2007, 279–282.  
50 Trevett 1996, 8–9. 
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 Det är således föreliggande undersöknings önskan och strävan att sälla sig till samma 

mål som Viets, att försöka problematisera den rådande debatten. Möjliga paralleller mellan 

montanisterna och paganism bör inte förvanskas och jag ämnar således studera det 

tillgängliga källmaterialet utifrån förutsättningen att det tillgängliga källmaterialet är 

tillförlitligt. Bristen på andra vittnesmål leder oundvikligen till att var och en som söker 

rekonstruera ett narrativ av montanismen tvingas göra så utifrån de antika källornas 

perspektiv på rörelsen. 

4 Källmaterial 

4.1 Avgränsning av källmaterial 

Den förhållandevis grava bristen på relevant källmaterial orsakar att det inte finns ett särskilt 

behov av att avgränsa det tillgängliga materialet. Var forskare som önskar studera den 

montanistiska rörelsen är nödtvungen att studera samma få skriftliga källor. Vissa framsteg 

har skett inom arkeologin och William Tabbernee har exempelvis utmärkt sig genom sina 

studier av gravinskrifter från montanistiska kärnorter. I samband med förarbeten inför denna 

studie gick jag igenom detta material och kom enbart fram till slutsatsen att de inskrifter som 

vi har tillgång till i nuläget inte är nog för att stödja en undersökning som denna på. Antika 

författare och kyrkomän som Tertullianus, Epifanios av Salamis, Eusebios av Caesarea och 

Hippolytos av Rom förblir således de främsta informationskällorna gällande Montanus och 

hans följeslagare. Eusebios är huvudsakligen av nytta då han återberättar och citerar från 

tidigare antika författare och hans egna åsikter om montanismen kommer inte studeras här. I 

största möjliga mån har ett urval skett med källmaterialets längd och utförlighet i åtanke.  

 Ronald S. Heine, professor i teologi och bibelstudier vid Northwest Christian University 

i Oregon, är till stor del ansvarig för tillgängligheten av källmaterialet då han i The Montanist 

Oracles and Testimonia från 1989 samlat ihop och översatt alla relevanta skriftliga källor som 

behandlar den montanistiska rörelsen. Vidare presenterar han även texterna på originalspråket 

parallellt med hans översättningar. Heine grundar sitt urval av texter på ett tidigare 

samlingsverk på franska från 1913, som han ansåg behövde förbättras på.51 Föreliggande 

uppsats använder sig närmast uteslutande av Heines översättning. Vid ett tillfälle brukas i 

stället Lake Kirsopps översättning av Eusebios Kyrkohistoria.52 

 
51 Heine 1989, xi. 
52 Det är skrivet i fotnoterna när denna översättning används. Likaså är det uppenbart från brödtexten. Utgå, om 

ingen annan information ges, från att det är Heines översättning från 1989 som tillämpas.  
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4.2 Presentation av källmaterial 

Kyrkofäderna Eusebios av Caesarea (263–339) och Epifanios av Salamis (ca 315–403) är 

tveklöst två av de viktigaste källorna för information om montanismen.53 Det är genom att 

Eusebios återberättat eller citerat deras verk i hans Kyrkohistoria som vi fått tillgång till 

tidigare antika författare såsom Apollonios av Efesos och den anti-montanistiska källan som 

Eusebios aldrig namnger men som forskare tenderar att benämna som den anonyme.54 Denna 

anonyma källa har, med avstamp i Eusebios ordval och den anonymes egna ord, tolkats som 

en biskop från ett närliggande område till Frygien och aktiv runt montanismens första år.55 

Källan hävdar själv att han tagit debatten gentemot montanisterna.56 Epifanios är likt Eusebios 

även en viktig källa, men det måste betonas att han levde mer än ett århundrade efter rörelsens 

grundande.57 Dock kan han mycket väl ha kommit i direktkontakt med rörelsen i sig snarare 

än dess grundare. Han skall, enligt flera forskare, även ha stöttat sig på tidigare källor som kan 

dateras till sent 100-tal eller möjligtvis sent 200-tal.58  

 Apollonios av Efesos (aktiv 180–210) var en kyrklig författare som främst blivit känd 

för eftervärlden för hans polemik gentemot montanisterna. Han var möjligen en biskop av 

Efesos, vid Turkiets västkust. Likt den anonyme finns det ej några originaltexter bevarade och 

hans skrifter kan enbart kommas åt genom att Eusebios återberättat och citerat dem. 

Tabbernee anser det troligt att Apollonios inte själv var lokaliserad i Frygien och att hans 

skrifter var direkt riktade mot icke-frygiska läsare. Detta grundar han exempelvis i att 

Apollonios presenterar för läsaren vad Pepuza och Tymion var, och var de låg. Något som en 

frygier bör redan ha varit medveten om. Tabbernee daterar vidare Apollonios skrifter till runt 

år 205.59 

 Likt Eusebios ger även Epifanios oss tillgång till källor som var aktiva innan han själv, 

däribland den som här benämns som Epifanios oidentifierade källa. Heine kategoriserar 

denna källa som härstammandes från slutet av andra eller början av tredje århundradet, trots 

att Epifanios skrifter nedtecknades under det fjärde. Detta beslut tar han med stöd av flera 

tidigare forskare.60 Denna källa kommer här, likt Eusebios anonyma källa, hänvisas till som 

 
53 Heine 1989, x.  
54 Farnell 2003, 243. 
55 Tabbernee 2007, 41; Murdoch 1946, 12. 
56 Heine 1989, x.  
57 ’Saint Epifanios of Constantia,’ Britannica Academic. 
58 Heine 1989, x.  
59 Tabbernee 2007, 45–48. 
60 Heine 1989, x. Se även fotnot 2 på denna sida.  
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en egen entitet. Alla dessa ovan nämnda författares verk är skrivna på grekiska och översatta 

av Heine.  

 Hippolytos av Rom (ca 170–236) var en kyrkofader som gått till historien som den 

första motpåven. Han föddes troligtvis i Rom men förvisades år 235 till Sardinien, där han 

inom kort avled. Olikt exempelvis Apollonios har flera av Hippolytos originalverk överlevt. 

Hippolytos skall ha varit väldigt aktiv med att bedriva polemik gentemot såväl kättare som 

judar och paganer. En av hans mest välkända skrifter är Refutatio Omnium Haeresium, som 

uttryckligen behandlar olika kätterier.61 Hans skrifter har av Heine översatts från grekiska.   

 För en mer sympatisk inblick i rörelsen vänder vi oss istället till kyrkofadern 

Tertullianus (ca 160–225) från Kartago som på senare år i sitt liv hävdas ha burit sympatier 

för den montanistiska rörelsen och kan till och med ha varit en aktiv kultanhängare.62 

Tertullianus skall ha anammat montanistiska idétraditioner kort efter det tredje århundradets 

begynnelse, kort efter rörelsens framväxt i Frygien.63 Det bör dock betonas att forskare såsom 

Heine inte anser att Tertullianus är en pålitlig källa för studier av montanismen i Frygien då 

den montanistiska idétradition han anses representera är säregen från den frygiska. Tabbernee 

påpekar att detta mycket väl kan bero på att montanismen spridits till Kartago från Rom och 

således genomgått flera förändringsprocesser på vägen dit.64 Tertullianus skrifter författades 

ursprungligen på latin och har översatts av Heine.  

 Heine delar vidare upp texterna kronologiskt efter de underliggande källorna snarare än 

när texterna i sig producerades. Epifanios oidentifierade källa kategoriseras således som 

härstammandes från andra eller tredje århundradet.  

4.3 Källkritik 

Bristen på arkeologiskt källmaterial orsakar att studier av den montanistiska rörelsen till stor 

del tvingas förlita sig på skriftliga källor – från såväl rörelsens grundande som flera hundra år 

senare – ofta författat av individer som bedrivit öppen polemik gentemot montanisterna. Såväl 

åldersproblematiken som källornas subjektivitet är självfallet ett påtagligt källkritiskt 

problem. De källor som polemikerna förlitade sig på levde dock troligtvis runt tiden för 

rörelsens grundande.65 Likaså har Eusebios anonyma och Epifanios oidentifierade källor, 

 
61 ’St Hippolytus’, The concise Oxford dictionary of the Christian Church.  
62 Trevett 1996, 68–70. 
63 ’Tertullianus’, Nationalencyklopedin 
64 Tabbernee 2007, 61. 
65 Farnell 2003, 261. 
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genom noggrann analys av ordval tolkats som härrörande från 100–200-talen och således 

närmare i tid till montanismens första år än såväl Eusebios som Epifanios själva.66 

 Detta källkritiska problem orsakar således att denna uppsats mål måste tolkas som ett 

försök att sätta sig in i hur den dåtida opinionen såg på montanismen snarare än ett försök att 

konkret avgöra huruvida rörelsen hade några kopplingar till andra pagana kulter eller ej. Den 

valda frågeställningen är således ett resultat av denna brist på källmaterial. Mycket av 

materialet författades huvudsakligen för att bedriva polemik gentemot montanisterna. Vart 

antagande och var tolkning måste således ske med detta i åtanke: författaren kan mycket väl 

haft en baktanke eller agenda när de skrev. Detta stämmer i synnerhet för Eusebios och 

Epifanios som båda öppet visar sin avsky för rörelsen. Likaså måste undersökningen även ta 

Tertullianus subjektivitet i beaktning då även positiv osaklighet kan vara missvisande.  

 Vidare bör det även nämnas att medan Heines sammansättning av relevant källmaterial 

huvudsakligen varit forskningen tillgodo så finns det självfallet även en risk för att han vid 

skrivande stund inte känt till allt överlevande källmaterial, eller att han helt enkelt tolkat det 

fel. Att källmaterialsituationen är i konstant förändring är uppenbart i och med att Tabbernee 

gett ut en bok där han samlat och översatt inskrifter från gravstenar e. dyl. som med stor 

sannolikhet har montanistiskt ursprung.  

5 Metod, teori och begreppsapparat  

5.1 Metodiskt ramverk – textkritik och hypotesformulering 

För att på bästa vis komma åt källmaterialet ämnar denna uppsats tillämpa en tämligen enkel 

textanalys på texterna. Denna kvalitativa metod kan kort sammanfattas som en djupläsning av 

det relevanta källmaterialet, med fokus på såväl mindre nedslag som texterna i helhet. Vidare 

kan denna uppsats beskrivas som grundad i en hypotetisk-deduktiv metod där studien utgår 

från en generell hypotes – i detta fall att det bör gå att skönja korrelationer mellan den 

montanistiska rörelsen och pagana kulter – för att sedan, efter en grundlig genomgång av 

källmaterialet, avgöra huruvida resultaten stödjer denna hypotes eller ej. Ett slutgiltigt resultat 

kommer sedan framställas där hypotesen bedöms som antingen giltig eller ej, och en mer 

nyanserad tes i stället förs fram.  

 En väsentlig del av denna metod, och i sanning all vetenskaplig forskning, är självfallet 

även de kontinuerliga försöken att falsifiera denna hypotes. Läsaren bör således förvänta sig 

en genomgående diskussion där resultaten skärskådas och såväl argument för som emot 

 
66 Heine 1989, x.  
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hypotesen förs fram. Medan denna metod i sig medför en risk för att utredningen följer ett 

särskilt spår bör den likväl förbli giltig då en så pass viktig del av metoden består av just 

falsifieringsförsöken.  

5.2 Teoretiskt perspektiv – Synkretism- och kreoliseringsteori  

Medan metoden självfallet är av yttersta vikt lägger denna uppsats även emfas vid det valda 

teoretiska perspektivet. Detta är uppenbart i såväl problemformuleringen som valet av 

konkreta frågor som ställs till källmaterialet – de behandlar båda källmaterialet utifrån tesen 

att det bör gå att spåra likheter och korrelationer mellan den montanistiska rörelsen och 

tidigare pagana kulter. Med detta i åtanke är det således inte förvånande att ett synkretistiskt 

perspektiv lämpar sig väl för denna studie, med en viss problematisering och anpassning 

gällande bruket av kreolisering.  

 Synkretism kan kort beskrivas som en process genom vilken en religion eller 

idétradition anammar aspekter och idéer från andra religioner eller genomgår en syntesprocess 

där de går samman i en ny religion eller kultur. Ett klassiskt exempel på en synkretisk kultur 

är den hellenistiska, där det grekiska och det österländska gått samman i en ny kulturtradition. 

Nationalencyklopedin utvecklar vidare på begreppet som att ”element från en äldre religion 

kan leva kvar i den nyare religionen, ofta omtolkade … Ofta ger den ena religionen svar på 

problem i den andra”.67  

 Studier av synkretism och religiös ackulturation brukar generellt innefatta studier av 

större, mer allmänna processer snarare än ett fåtal individer – här Montanus med flera. Det 

bör således anmärkas på att för denna undersökning kommer detta teoretiska perspektiv i viss 

mån få anpassas efter förutsättningarna där källmaterialets syn på enstaka individer i rörelsen, 

och dess grundare i synnerhet, kommer få ligga till grund för ett mer allmänt 

ställningstagande gällande montanismens ideologiska och religiösa karaktär. Detta är inte 

bästa tänkbara scenario, men den rådande bristen på tillämpbart källmaterial orsakar en viss 

nödtvungen anpassning. 

 Denna uppsats ämnar även tillämpa det kreoliseringserspektiv som förs fram av Jane 

Webster i hennes artikel ’Creolizing the Roman provinces’ från 2001, där hon propagerar för 

tanken att kreoliseringsbegreppet är av större nytta än begrepp som romanisering, 

hybridisering eller även i viss mån synkretism. Kreolisering härstammar ursprungligen från 

lingvistiken och beskriver hur två separata dialekter går samman i en blanddialekt. Ur ett 

religionshistoriskt perspektiv kännetecknar kreolisering en process där två eller fler religioner 

 
67 ’Synkretism.’ Nationalencyklopedin.  
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anammar aspekter av varandra, snarare än att en religion tar över den andra religionens eller 

kultens riter och ceremonier. Ur ett kreoliseringsteoretiskt perspektiv ligger fokus istället på 

att identifiera hur olika idétraditioner interagerar och påverkar varandra för att forma en ny 

rörelse eller idétradition.68  

 I och med att denna uppsats i hög grad förlitar sig på källor kända för sin antagonism 

gentemot montanismen finns det fog för att även diskutera begreppet antisynkretism. 

Begreppet betecknar motståndet mot dels synkretism, dels allmänt religiös beblandning. 

Antisynkretism beskrivs konkret som antagonism gentemot religiös syntes ofta förd av 

individer eller rörelser som försöker försvara de rådande religiösa gränserna.69 Det kan även 

beskrivas som en önskan att föra motstånd gentemot rörelser som anses ha anammat icke 

önskvärda aspekter av andra religioner eller kulturer.  

 Det teoretiska perspektivet kommer huvudsakligen tillämpas i kapitel 7.2 Teori och 

metod – Återkoppling där resultaten från analysen diskuteras utifrån ett synkretistiskt 

perspektiv. I det kapitlet kommer jag ta ställning till huruvida montanismen kan anses vara ett 

resultat av en synkretistisk eller en kreoliserande process. Eller ingendera. Detta för att vidare 

problematisera analysen och styrka eller falsifiera den rådande hypotesen. Dessa fynd jämförs 

sedan med den tidigare forskningen. 

5.3 Begreppsapparat 

Fornkyrkan: Vid tiden för montanismens uppgång och fall gick det ej att tala om en enhetlig 

kyrkoorganisation, likt under medeltiden och senare. Denna uppsats kommer använda 

begreppet fornkyrkan för att beteckna de allmänt accepterade kyrkosamfund som 

montanismen inte tillhörde. Detta är i grunden en viss anakronism men är nödvändigt för att 

möjliggöra ett visst flyt i uppsatsen. Begreppet allmänkyrkan brukas på samma sätt.  

Kult: Det måste betonas att begreppet kult inte brukas med en negativ klang utan enbart 

beskriver en gruppering av människor som följer likadana eller likartade religiösa regler och 

riter. Används här som synonymt med rörelse, som i en religiös rörelse.   

Paganism: Denna uppsats tillämpar huvudsakligen begreppet paganism där hedendom annars 

hade använts.70 Detta på grund av att ordet hedning i mycket högre grad än pagan, åtminstone 

 
68 Webster 2001, 217–220. 
69 Kane 2021, 113–114.  
70 Likaså används pagan, med olika böjningar, istället för hedning, hedniskt, osv.  
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på svenska, är synnerligen värdeladdat och påvisar ett uppenbart kristet och negativt 

perspektiv.71 Icke-kristet tillämpas även för att beskriva kulter såsom Kybeles eller Apollons.  

Hugsvalaren: Annat namn för den heliga Anden. Kallas på engelska paraclete.72 

6 Analys av källmaterial  
I detta analyskapitel ligger fokus på att studera det valda källmaterialet, tolka det och därefter 

sammanfatta de fynd som förts fram. Fynden kommer således inte här specifikt relateras med 

det vi vet om pagana kulter i området. Det är likväl av största vikt att läsa de fynd som här 

presenteras. Dessa förs fram på detta vis för att dels ligga till grund för ett senare 

ställningstagande gällande den antika diskursen om montanismen, dels för att i diskussionen 

kunna jämföras med det vi vet om pagana kulter och rörelser. Detta kapitel kan således ses 

som ett försök att besvara den första delen av frågeställningen: Hur skildras den 

montanistiska rörelsen och dess profeterande och riter i källmaterialet? Diskussionen rörande 

den resterande delen av frågeställningen – huruvida det går att utröna några kopplingar 

mellan montanismen och pagana kulter – kommer i stället föras i kapitel 7 Analys av resultat 

och diskussion. 

6.1 Källor från det andra och tredje århundradet 

6.1.1 Den anonyme anti-montanisten  

En av de främsta källorna för vetskap om den montanistiska rörelsen är som nämnts tidigare 

den av Eusebios återberättade källan som forskare ofta benämner som den anonyme. Han har 

tolkats som en biskop aktiv runt 100-talets slut. I Eusebios Kyrkohistoria kan vi se hur denna 

anonyma källa skildrar Montanus och hans rörelses första år ur ett synnerligen negativt ljus:  

There is said to be a village called Ardabav in Phrygian Mysia. There, they say … a 

recent convert to the faith named Montanus, in his soul’s immense ambitious desire, 

gave the adversary access to himself and was carried away as by the Spirit, and 

suddenly experiencing some kind of possession and spurious ecstacy, he was inspired 

and began to speak and say strange things, prophesying, as he pretended.73 

Likt flera andra källor påpekar den anonyme författaren här hur Montanus och hans följare 

tagits i besittning av en ’motståndare’ som kan tolkas vara såväl djävulen som en avgud eller 

demon. Det är således denna besittning av demoner som orsakat att Montanus profeterat på 

sitt unika vis, med extas. Likaså går det även här att se hur texten antyder att profeten talat i 

tungor. Notera även hur Montanus beskrivs först nyligen ha konverterat till den kristna tron. 

 
71 Mejsholm 2009, 31. 
72 Tabbernee 2007, xxix. 
73 Euseb. Hist. eccl. 5.16.17.  
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 Vidare fortskrider källan med att fördöma montanisterna som mindre värda än de 

kristna, ty de hade inte lidit på samma vis som de rättrogna:  

Who, noble sirs, of these who began to speak from Montanus and the women, is there 

who has been persecuted by the Jews or slain by the lawless? Not one. Or has any of 

them been arrested and crucified for the name? Certainly not. Or was anyone of the 

women ever beaten or stoned in the synagogues of the jews? In no way anywhere.74 

Denna passage väcker således frågan huruvida den anonyme ansåg att montanisterna 

fortfarande var en del av det kristna samfundet eller ej. Att han ansåg dem vara kättare är 

uppenbart men här ger han snarare skenet av att de tillhör en helt annan religion. Rörelsen 

kategoriseras i modern tid helt klart som en i grunden kristen kult, men de antika författarna 

kan mycket väl ha varit av en annan uppfattning. Det är här värt att notera att denna 

beskrivning inte stämmer överens med vad forskare såsom Tabbernee kommit fram till – att 

de tidiga montanisterna faktiskt mött stort folkligt motstånd, och i synnerhet från icke-kristna 

grupperingar.75 Vidare i texten yttrar sig den anonyme återigen om Montanus och hans unika 

sätt att profetera:  

But the false prophet speaks in spurious ecstasy, which licentiousness and impiety 

accompany. He begins with voluntary ignorance, but ends in involuntary madness of the 

soul. But they will not be able to prove that any prophet either of those in the Old 

Testament or the New was inspired in this way…76  

Detta uttalande är av stort intresse då den anonyme här anklagar nyprofeterna för falskt 

profeterande och, än viktigare, hävdar att de uttalar sig i falsk extas, och att de gör så medföljt 

av tygellöshet och ogudaktighet. Denna sorts profeterande hävdas inte ha någon like i det 

Gamla eller Nya testamentet. Begrepp som ”false prophet,” ”spurious spirit” och ”pretended” 

återkommer på flera ställen och läsaren ges intrycket av en rörelse separat från kristendomen, 

ledd av falska profeter.77 Något som även skulle kunna styrka detta antagande är att den 

anonyma källan i samma text hävdar att de avlidna kristna martyrernas själar inte vore villiga 

att umgås med anden som talar genom det montanistiska ledarskapet snarare än profeterna 

själva.78 Den ande som nyprofeterna hävdar talar genom dem anses inte vara av kristen 

karaktär. Samtidigt noterar den anonyme att montanisterna avvikit från den kristna läran och 

bör således en gång ha varit del av den. Detta kan tolkas på flera vis. Dels går det att 

propagera för tesen att montanisterna således är i grunden en kristen kult som förförts av 

 
74 Euseb. Hist. eccl. 5.16.12 
75 Tabbernee 2007, 172–173. 
76 Euseb. Hist. eccl. 5.17.2–3 
77 Jag har här valt att återge orden i fråga på engelska då särskilt ordet ”pretended” kan tolkas på flera vis. I detta 

fall har jag valt att tolka det som ”låtsades” men det kan även tolkas som ”göra anspråk på”, vilket leder till en 

annan slutsats. ”false prophet/prophecy” – 5.16.4,9,18; ”spurious spirit” – 5.16.9; ”pretended” – 5.16.7. 
78 Euseb. Hist. eccl. 5.16.22. 
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irrläror, men i grunden fortfarande en kristen församling. Notera att kristendomen vid denna 

tid var synnerligen splittrad och någon enhetlig kyrkotradition fanns egentligen ej. Det är även 

möjligt att rörelsen i stället ansågs en gång ha varit kristen för att sedan ha anammat pagana 

eller lokala anatoliska traditioner och riter. Att Montanus fördöms som en falsk profet och 

pretendent leder tankegångarna till tesen att montanismen i den anonymes ögon var en kult 

grundad av paganer som sedan kan förvillat sina kristna följeslagare.  

 Den bild som den anonyma källan målar upp är inte en smickrande sådan och källans 

subjektivitet måste tas i beaktning. Det är inte osannolikt att denna beskrivning av Montanus 

sker i ett försök att smutskasta författarens idémotståndare. Montanisterna beskrivs 

exempelvis på flera ställen försöka föra lokalbefolkningen på andliga avvägar genom att 

framkalla ”the maddening, cajoling spirit which deceived the people…”.79 Detta försök att 

förvilla eller lura andra är en ständigt återkommande anklagelse av den anonyme gentemot 

Montanus och hans likar. Den anonyma författaren ger stundom tvetydiga signaler om 

huruvida han anser att montanismen var i grunden en kristen rörelse eller ej. Han påpekar 

exempelvis hur Montanus var en nybliven kristen konvertit som tillåtit sig själv att förföras av 

djävulen, avgudar eller demoner, och därefter profeterat falskt och talat i tungor. Deras 

profeterande beskrivs samtidigt som extatiskt och orgiastiskt, med uppenbart exotisk prägel. 

Texten som kritiserar montanisterna för att de inte lidit och blivit förföljda på samma vis som 

de kristna tyder likaså på att nyprofeterna ansågs stå långt från kristendomen. 

 Det är även av vikt att ifrågasätta källans tillförlitlighet. Dels vet vi ej med säkerhet vem 

denna anonyma källa är, även om forskare tolkat honom som en biskop, men hans skrifter 

finns inte heller bevarade i dess originalform och läsaren är således nödtvungen att förlita sig 

på Eusebios återberättande. Likaså är texten ett uppenbart försök att bedriva polemik 

gentemot montanisterna och alla liknelser till pagana rörelser eller antydanden om falskt 

profeterande måste således betraktas med viss skepsis.  

6.1.2 Epifanios oidentifierade källa80 

Denna källa, som Heine med flera daterar till sent 100-tal eller tidigt 200-tal,81 fastställer 

direkt att medan montanisterna avvikit från den allmänkyrkliga lärotraditionen följer de 

fortfarande det Gamla och det Nya testamentet.82 Deras separation från den övriga kyrkan 

 
79 Euseb. Hist. eccl. 5.16.8. 
80 Epifanios var själv aktiv under 300-talet men Heine daterar denna oidentifierade källa, som vidareberättas i 

Epifanios verk, till sent 100-tal eller tidigt 200-tal: Heine 1989, x, 27. Källan benämns här som oidentifierad för 

att särskilja den från Eusebios anonyma källa.  
81 Heine 1989, x.  
82 Epiph. Panarion 48.1.3 
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beror på att de låtit sig förföras av ”spirits of error and teachings of demons”.83 Likaså 

fortskrider han med att påpeka hur det faktiskt finns bibliskt bevis för extatiskt profeterande 

och utvecklar på olika sorters extas, exempelvis Abrahams extatiska rädsla inför sina 

uppenbarelser eller Adams extatiska sömn.84 Den sorts extas som källan beskriver är dock inte 

särdeles lik den som montanismens profeter försätts i utan det framstår snarare som ett försök 

att vända montanisternas egna ordval mot dem. Medan den oidentifierade källan 

huvudsakligen väljer att bemöta montanisterna på det strikt teologiska slagfältet, och således 

fokuserar på att kritisera deras riter och skrifter, kommenterar han även på Maximillas 

profeterande samt kritiserar hennes härkomst. 

You introduce Maximilla to us again also; indeed even your names are different and 

most dreadful, possessing nothing that is soothing and pleasant, but having a wild and 

barbarous quality. For hear, O children of Christ, what this Maximilla who belongs to 

such as are thus called Cataphrygians says in a straightforward manner: “Hear not me, 

but hear Christ.”85 

Notera hur källan här fördömer Maximilla och hennes likar som vilda och barbariska. Lägg 

även märke till Maximillas uttalande som tyder på att Kristus talar direkt genom henne, 

snarare än till henne. Anden tycks i det närmaste ha tagit henne i besittning. Den 

oidentifierade källan lägger, måhända omedvetet, ytterligare emfas vid detta då han påpekar 

hur andra kristna profeter och apostlar fått profetiorna berättade för sig, inte genom sig.86 

Författaren fortskrider sedan med att beskriva skillnaden mellan falsk och äkta profetia, där 

montanisterna uppenbart anses tillhöra den senare kategorin, samt anklagas för att vara 

tvetydiga och oärliga i sitt profeterande: ”But these people set forth the things which they 

profess to prophecy neither with steadfastness nor in possession of the persuasion of reason. 

For their sayings are ambiguous, devious and incorrect”.87 Den oidentifierade källan riktar 

återkommande kritik likt denna mot montanisterna. Han tyckas inte vara övertygad om att 

rörelsen är mycket mer än en vilsen kristen rörelse, och det är uppenbart att montanisternas 

profeterande anses såväl felaktigt som direkt oärligt. En äkta profet förlorar, likt Maximilla 

och hennes likar, inte medvetandet eller sina sinnens fulla bruk genom att gå in extas:  

Do you not see that the Word comes from one who is in possession of his 

understandning, and not from one who has fallen into a trance? Nor was the voice 

offered up as from a mind which had been altered ... [the true prophet] did not attempt 

 
83 Epiph. Panarion 48.1.2–4.  
84 Epiph. Panarion, 48.4.4-7; 48. 
85 Epiph. Panarion 48.12.3-4.  
86 Epiph. Panarion, 48.1.5-6. 
87 Epiph, Panarion, 48.3.11. 
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to do it, as though he were carried along in ecstacy of understanding, but prayed, in 

possession of a mind that was sound and active…88 

Av intresse är även att båda montanistiska profeterna enligt källan tycks formulera sig på 

olika vis, där Maximilla hävdar att hon i profeterandets extas är Kristus eller Anden, medan 

Montanus i ett senare textavsnitt hävdas ha, under orakelextas, ha uttalat orden: ”I am the 

Lord God, the Almighty dwelling in man”.89 Denna typ av uttalanden återkommer på flera 

håll i texten, från såväl Montanus som Maximilla. Källan lägger genom hela sin text 

synnerligen stor vikt vid att bestrida montanisternas profetior – och likställer nyprofeterna 

med en ulv i fårakläder.90 Han fortskrider sedan med att jämföra montanismen med andra 

kätterier som, likt dem, skall ha infört nya fastor och förbjudit att en person gifter sig igen 

efter skilsmässa eller ens äkta hälfts död.91 Kort därefter bannar han Montanus för att ha gjort 

anspråk på makter som enbart tillhör Gud.92  

 Författaren är klart kritisk gentemot montanisterna men söker bemöta dem med 

argument grundade i en djupare analys av deras uttalanden och påstådda orakel. Fokus läggs 

även på att diskutera det montanistiska ledarskapet och skillnaden mellan äkta och falskt 

profeterande. Montanus beskrivs exempelvis ha lett sina följare på irrvägar.93 Inga uppenbara 

exempel på kopplingar mellan montanisterna och pagana rörelser presenteras. Förutom den 

extatiska orakelverksamheten och montanisternas benägenhet att uttala sig som om de vore 

besatta av gudomlighet, målas främst en bild av en tämligen strikt och asketisk rörelse upp.  

6.1.3 Tertullianus (ca 155–240) 

Av de källor som här presenteras är Tertullianus den som utmärker sig mest då vi genom 

honom kan närma oss den montanistiska rörelsen ur ett huvudsakligen positivt perspektiv. 

Samtidigt betyder det inte nödvändigtvis att han är en god källa för att förstå sig på den 

frygiska montanismen. Detta då han skall ha anammat rörelsens idéer först flera år efter att 

den grundats, och då i Kartago, dit den spridits genom exempelvis Rom.94 Den montanistiska 

lära som han omfamnat var med all sannolikhet tämligen annorlunda från den frygiska 

varianten. De av Tertullianus texter som Heine samlat ihop skall direkt eller indirekt ha att 

göra med montanismen. Det är dock stundom svårt att skåda vem Tertullianus tilltalar.  

 
88 Epiph. Panarion, 48.3.6-8. 
89 Epiph. Panarion, 48.4.3-4; 48.11.1. 
90 Epiph. Panarion, 48.3.2. 
91 Epiph. Panarion. 48.8.7–8. 
92 Epiph. Panarion. 48.10.3-7. 
93 Epiph. Panarion, 48.10.3. 
94 Barnes 1971, 42. 
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 Trots, eller kanske på grund av, Tertullianus kopplingar till den montanistiska rörelsen 

gav en djupläsning av de valda texterna inte särdeles mycket information som var relevant för 

frågeställningen. Det är uppenbart att Tertullianus hyser positiva åsikter om rörelsen och att 

han söker försvara den gentemot dess motståndare. Hans huvudsakliga klagomål gentemot 

rörelsens motståndare låg i att de förnekade Hugsvalaren och den heliga Anden. Han 

beskriver hur det var den kristnes rätt och skyldighet att dö martyrdöden för sin Gud, likt hur 

Hugsvalaren skall ha beordrat det.95 Han utvecklar också på hur en i hans församling erhållit 

en uppenbarelse i form av en ande.96 Det är huvudsakligen kommentarer av detta slag som har 

med profetia, Anden eller orakel att göra i Tertullianus texter och de ger ingen särskild ledtråd 

som hade stött tesen att montanismen, den rörelse Tertullianus själv tillhörde på senare år, 

skall ha haft några band eller förhållande med pagana kulter.  

 Det bör dock betonas att, likt med de andra källorna, så måste allt tas med en viss 

mängd skepsis. I detta fall av flera anledningar då Tertullianus dels tillhörde en del av den 

montanistiska rörelsen som troligtvis var mycket annorlunda från den frygiska grenen, dels då 

han, om det fanns några uppenbara sådana kopplingar, med all säkerhet hade sökt dölja dem. 

Detta delvis av personliga skäl då han var övertygad kristen, samt då det hade gjort det 

synnerligen svårt att debattera gentemot montanisternas motståndare om han erkänt att där 

försiggick icke-kristna riter. Detta till trots måste bristen på sådana fynd i Tertullianus texter 

ses som ett tämligen tungt slag gentemot den tidigare hypotesen.  

6.1.4 Hippolytos av Rom (ca 170–236) 

Av de källor som här behandlats är Hippolytos, en kyrkofader känd för att bland annat ha 

försökt göra anspråk på påvevärdigheten, något annorlunda då det inte är montanisterna i sig 

som nödvändigtvis är i fokus för hans kritik. Snarare fördömer han det frygiska folket och 

grundar detta i en diskussion om frygiernas karaktärsegenskaper där de förkunnas vara 

outbildade och särskilt måna att falla offer för kätteriets och irrlärornas förförelse:   

These things happen to uneducated and simple people who do not give careful attention 

to the Scriptures, but rather [gladly] listen to human traditions, their own errors and 

dreams, fables and silly tales … And even now some undergo the same things “by 

giving heed” to vain visions “and teachings of demons”, and by frequently appointing a 

fast on the Sabbath and the Lord’s day, which Christ did not appoint, so that they 

dishonor the gospel of Christ.97  

Av särskilt intresse är här att dessa frygier skall ha förvillat sig i traditioner, fabler och sagor. 

Befolkningen beskrivs klart som kristna och troende – om än på ett sätt som Hippolytos inte 

 
95 Tert. De an. 55.4. 
96 Tert. De an. 9.4. 
97 Hipp. Commentary on Daniel, 4.20. 
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överensstämmer med, men de beskrivs även som lättpåverkade och skall ha fallit offer för 

legender och berättelser som är långt från de heliga skrifter de borde studera. Hippolytos 

utvecklar vidare på detta i följande stycke, där han förtydligar att det är just frygierna som 

blivit lurade av montanisterna:  

But there are others who themselves are even more heretical in nature, Phrygians by 

race. Having been prejudiced by women named Priscilla and Maximilla, whom they 

take to be prophetesses, they have been deceived in that they say the Spirit, as the 

Paraclete, has gone forth in these women. And likewise they magnify a certain 

Montanus before them as a prophet. Since they have countless books of these people 

they go astray, because they neither apply critique of reason to what they have said nor 

do they pay attention to those who can apply such a critique, but are swept away by 

their uncritical faith in them.98  

Det är uppenbart att Hippolytos här ser ner på den frygiska befolkningen och anser dem som 

lätta ’måltavlor’ för den montanistiska lärans förför. Likaså benämner han den frygiska 

befolkningen som irrlärig av naturen. Likt flera andra av de antika författarna läggs även här 

fokus på att presentera det montanistiska ledarskapet i synnerhet som den stora faran. 

Montanus, Maximilla och Priscilla beskrivs konkret som ansvariga för att ha spridit sina idéer 

bland frygierna.99 Vidare påpekar Hippolytos hur Maximilla och Priscilla i synnerhet lyfts 

fram som särskilt viktiga av nyprofeterna, till den graden att dessa profetissor skall ha haft ett 

högmod stort nog att hävda sin helighet som större än Kristus: ”And they magnify these weak 

females above the apostles and every divine gift, so that some of them dare say that something 

greater has occurred in them than in Christ.”100 Detta till trots påpekar Hippolytos att 

montanisterna likväl bekänner sig till den kristna tron, men att de ändrat och lagt till flera riter 

och fester, på order av profetissorna.  

 Hippolytos beskrivning av den montanistiska rörelsen och dess följeslagare kan således 

karakteriseras som starkt kritisk gentemot dels det ledande skiktet, och då profetissorna i 

synnerhet, dels den frygiska befolkningens oförmåga att tänka kritiskt eller värja sig mot 

montanisternas irrläror. Hippolytos påpekar inte några särskilda kopplingar mellan 

montanisterna och pagana kulter annat än att kort antyda att frygierna låtit sig bedras av fabler 

och sagor samt demoniska läror, något som är svårt att verifiera som en pagan koppling. 

Vidare ger han inte särdeles mycket information om rörelsens profeterande annat än vilka som 

hade förmågan, att Hugsvalaren talade genom dessa profeter samt att antyda att det var 

montanisternas orakel och uppenbarelser som delvis orsakat att de fått ett så starkt fäste i 

 
98 Hipp. Haer. 8.19. 
99 Hipp. Haer. 10.25. 
100 Hipp. Haer. 8.19. 
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Frygien. Hippolytos ger dock en viss insyn i den montanistiska organisationen där 

profetissorna Maximilla och Priscilla ges en synnerligen hög ställning. Det är osäkert 

huruvida de innehar högre positioner än Montanus men då deras andliga ställning prisas till 

högre grad än honom bör denna möjlighet inte bortses från.    

6.1.5 Apollonios av Efesos (aktiv 180–210) 

Runt 200-talets början hade den ekumeniska debatten mellan montanister, biskopar, diverse 

kyrkofäder och allmänna debattörer på allvar tagit fart. Apollonios, som troligtvis var biskop 

av Efesos, vid Turkiets västkust och således i tämligen nära kontakt med nyprofeternas läror, 

har huvudsakligen gått till historien som en av de hätskare motståndarna gentemot rörelsen. 

Det är således inte förvånande att Apollonios ger en utförlig, om än synnerligen subjektiv, 

beskrivning av montanisternas läror. Han beskriver exempelvis hur rörelsen införde nya 

fastor, skatteindrivning eller pengainsamling, brukade mutor och tillät löner. Detta skall, 

enligt Apollonios, enbart ha bevisat Montanus och rörelsens andliga och moraliska fördärv:  

But the works and teachings of this recent teacher show what he is. He is the one who 

taught the dissolution of marriages, who legislated fasts, who named Pepuza and 

Tymion Jerusalem (now these are small towns of Phrygia), who wanted people to gather 

there from everywhere, who appointed revenue collectors, who contrived the acceptance 

of bribes in the name of offerings, who provided salaries for those who preached his 

doctrine that the teaching of his doctrine might prevail through gluttony.101 

Denna passage är av stort intresse då den ger mycket konkret information om rörelsen och 

påvisar hur Apollonios lägger mindre fokus på montanisternas religiösa riter och i stället 

fokuserar på rörelsen som en organisation. Notera exempelvis hur texten även nämner 

införskaffning av pengar åt rörelsen. Detta är av särskilt intresse då, beroende på den valda 

översättningen, så kan passagen tolkas på ett flertal olika vis. Dels antyder det, brukandes 

Heines översättning, att rörelsen utnämnt skatteindrivare, ”revenue collectors,” – något som 

huvudsakligen tyder på en tämligen hög grad av makt eller politiskt inflytande i de områden 

rörelsen var aktiv. Vänder vi oss i stället till Loebs översättning – översatt av Lake Kirsopp – 

används å andra sidan ord som ”collectors of money”. Likaså används senare begreppet 

”make gain” i Loebs översättning i stället för Heines ”collect money” då Apollonios nämner 

hur nyprofeterna och deras martyrer inhämtar – eller i det närmaste tar, enligt författarens 

andemening – pengar från inte enbart de rika: ”but also from the poor, the orphans and the 

widows”.102 Heines översättning ger intrycket av en organiserad skatteindrivning – Kirsopps 

lutar snarare mot en mer passiv inhämtning av rikedomar såsom genom gåvor eller tiggeri.  

 
101 Euseb. Hist. eccl. 5.18.2. 
102 Euseb. Hist. eccl. 5.18.2,7: övers. Kirsopp 1926, 487–491; övers. Heine 1989, 25. 
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 Medan Apollonios hittills huvudsakligen allmänt beskrivit organisatoriska aspekter i 

rörelsen som han ansåg vara okristliga för han inom kort tankarna åt vad som kan tolkas som 

uppenbart pagant inflytande: 

And all the fruits of a prophet must be tested. Tell me, does a prophet dye his hair? Does 

a prophet paint his eyelids? Does a prophet love ornaments? Does a prophet play at 

dice-boards and with dice? Does a prophet lend money at usury? Let them admit 

whether these things are right or not, and I will show that they have been done among 

them.103  

Notera i synnerhet kommentarerna om det färgade håret och de målade ögonlocken – samt att 

det är en manlig profet Apollonios beskriver. Ett återkommande tema i kritiken eller 

polemiken gentemot pagana kulter – och Kybeles i synnerhet – var deras prästers utstyrsel 

och beteende, som ofta ansågs feminiserat. Redan i antik tid kritiserades frygier för att vara 

barbariska, veka, feminina och värda enbart slaveri.104 Likaså är Apollonios kommentar om 

ornamenten, spelandet och ocker av stort intresse. Kritiken gentemot nyprofeterna här är 

uppenbar men bör tas med viss skepsis då författaren således kan ha påverkats av en tradition 

av motstånd och kritik gentemot frygiska kulter och frygier i allmänhet.  

 Apollonios kommenterar aldrig att den montanistiska rörelsen skulle ha någon särskild 

relation till pagana kulter. Olikt den anonyma källan kommenterar han exempelvis inte på 

Montanus och hans möjliga bakgrund inom en annan religion än kristendomen. Detta till trots 

går det att utröna ett flertal tämligen uppenbara aspekter av den kult han beskriver som för 

tankarna till det pagana. Bland dessa är avsnittet om de utsmyckade profeterna samt huruvida 

Apollonios beskriver frygiska skatteindrivare eller tiggare. Apollonios presenterar, förutom 

sin avsky för rörelsen, även en viss oro över montanismens förmåga att orsaka social 

förändring eller deras roll som en fara för samhället. Som exempel på detta kan nämnas hur de 

första nyprofetissorna lämnat sina makar efter att de blivit påverkade av en anden samt hur 

montanistiska martyrer begått rån och andra skändliga gärningar.105 Särskild kritik riktas mot 

rörelsens ledarskap som beskrivs utnyttja sin maktställning106 De må kritiseras för deras 

moraliska fördärv, men det är deras girighet som Apollonios verkligen vänder sig mot.  

6.2 Källor från det fjärde århundradet och framåt 

6.2.1 Epifanios av Salamis (ca 315–403) 

Likt texterna som gåtts igenom ovan är Epifanios en av de främsta källorna för att studera 

montanismen. Detta är i sig problematiskt, inte minst på grund av tidsaspekten då verket skall 

 
103 Euseb. Hist. eccl. 5.18.11. 
104 Roller 1999, 256–257. 
105 Euseb. Hist. eccl. 5.18.3,  
106 Euseb. Hist. eccl. 5.18.1. 
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ha författats runt 370-talets mitt och således närmare 200 år efter att Montanus först börjat 

profetera.107 Han skall dock ha förlitat sig på ett flertal tidigare källor, såväl skriftliga som 

muntliga.108 Epifanios förblir en osäker, om än viktig, källa, och används flitigt av tidigare 

forskare.109 Han utmärker sig bland källorna av ett flertal anledningar däribland hans 

påstående att montanisterna genomförde riter med barnaoffer:  

Now in this heresy … they say some terrible wicked deed is done. For at a certain feast, 

they pierce a child, just an infant, throughout its whole body with bronze needles and 

procure its blood for themselves, in their devotion to sacrifice, of course.110 

Epifanios utvecklar senare på hur denna ceremoni är en del av dessa montanisters kristna 

mysterieriter. Han står således, likt de tidigare källorna, fast vid tanken att nyprofeterna var en 

kristen rörelse. Dessa hemska ceremonier till trots förblir montanisterna enligt Epifanios 

trogna såväl det Nya som det Gamla testamentet.111 Det betyder dock inte att han var särdeles 

välvilligt inställd gentemot den, enligt honom, kätterska rörelsen.  

 Av särskilt intresse är ett avsnitt där Epifanios beskriver hur Priscilla eller Quintilla, en 

annan montanistisk profetissa, i sömnen blivit besökt av Kristus i kvinnlig form:  

Quintilla or Priscilla … had been asleep in Pepuza and the Christ came to her and slept 

with her in the following manner, as that deluded woman describes it: ”Having assumed 

the form of a woman … Christ came to me in a bright robe and put wisdom in me, and 

revealed to me that this place is holy, and that it is here that Jerusalem will descend 

from heaven.” For this reason … even to the present some women and men are thus 

initiated there…”112 

Lägg särskild vikt vid detta stycke, ty det utgör en viktig del av den senare diskussionen. 

Detta stycke kan tolkas på ett flertal olika vis där de två främsta gäller huruvida den kvinnliga 

Kristus legat med profetissan på ett platoniskt eller köttsligt vis. Oavsett antyder det att orten 

Pepuza skall ha varit av stor vikt för montanisterna just för att det var där som det dödliga, 

och det gudomliga gått samman och för att det var där som det nya Jerusalem skulle 

uppenbara sig. Av vidare intresse är även ett stycke kort därefter som utvecklar på 

montanisternas mysterieriter, involverandes exempelvis sju jungfrur som, i extatiskt tillstånd 

profeterar för folket:  

And frequently in their assembly seven virgins dressed in white and carrying torches 

enter, coming, of course, to prophecy to the people. And these, by manifesting a certain 

kind of frenzy, produce deception in the people present, and make them weep.113 

 
107 ’Saint Epifanios of Constantia,’ Britannica Academic.  
108 Heine 1989, x; Murdoch 1946, 17.  
109 Murdoch 1946, 35. 
110 Epiph. Panarion. 48.14. 
111 Epiph. Panarion, 49.2. 
112 Epiph. Panarion, 49.1. 
113 Epiph. Panarion, 49.2. 
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Dessa riter, och den medföljande backiska yran, menar Epifanios, är ett tecken på att rörelsens 

medlemmar släppt taget om ortodoxa kristna läror och sanningen för att i stället ägna sig åt 

vilda och hemliga riter.114   

 Epifanios tycks i hög grad vara osäker över huruvida montanisterna egentligen ska 

klassificeras som kristna eller ej. Deras uppenbart kristna drag – såsom att även de följer den 

heliga skrift och profeterar i den heliga Andens namn – sätts i relation till de många underliga, 

och ibland barbariska seder som nyprofeterna, enligt Epifanios, ägnar sig åt. Vidare riktar han 

skarp kritik mot rörelsen för att de tillåter kvinnliga biskopar och ledare.115 Maximilla, 

Priscilla och Quintilla likställs med ”Jezebel, who calls herself a prophetess and teaches to eat 

meat offered to idols and to commit sexual immorality, to deceive [Gods] servants.”116  

6.3 Jämförande sammanfattning  

De antika källor som här presenterats är i viss mån tämligen lika i deras beskrivning av 

montanismen. Ett återkommande tema är exempelvis försöket att skilja mellan äkta och falsk 

profetia där de, enligt källorna, riktiga profeterna, aldrig talade i tungor eller ansåg att Gud 

eller Anden talade genom dem – alltså motsatsen till hur montanisternas profeterande beskrivs 

av alla källor förutom Tertullianus. Nyprofeterna anklagas återkommande även för att ha 

förvillat eller bedragit sina kultanhängare.  

 Vittnesmålen skiljer sig dock åt på flera olika vis, däribland hur Epifanios oidentifierade 

källa beskriver rörelsen som grundad i en dogmatisk asketism, något som Apollonios 

motsätter sig då hans huvudsakliga syfte med sin text tycks ha varit att anklaga montanisterna 

för girighet och stöld. Beroende på vilken översättning som används kan montanisterna ha 

brukat skatteindrivare eller tiggare och deras präster beskrivs som feminina och utsmyckade. 

Likaså går ingen källa lika långt som Epifanios i att försöka smutskasta rörelsen då han 

hävdar att de bedrivit barnaoffer. Det är även Epifanios som ger mest konkreta exempel på 

unika montanistiska riter. Den anonyme ger likaså en viss mängd unik information.  

 Tertullianus är något av en utstickare då hans presentation av rörelsen inte påvisar några 

negativa aspekter och, i sanning, inte ger särdeles mycket information gällande rörelsens 

profeterande alls. Viss information om Hugsvalaren och om uppenbarelser ger han dock. 

 
114 Epiph. Panarion, 49.3. 
115 Epiph. Panarion, 49.2. 
116 Epiph. Panarion, 51.33. 
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7 Analys av resultat och diskussion 

7.1 Syfte och frågeställning – Återkoppling 

Det är i detta kapitel som fynden från den tidigare analysen kommer diskuteras vidare och 

jämföras med pagana kulter för att se huruvida det går att skönja några paralleller mellan 

montanismen och trossamfund som exempelvis Kybeles. Här kommer specifikt de delar av 

vittnesmålen som kan jämföras med pagana kulter föras fram.  

I kapitel 6.1.5 Apollonios av Efesos porträtteras de montanistiska prästerna som  

feminina och utsmyckade med färgat hår och målade ögonlock.117 Detta kan direkt jämföras 

med Kybeles galli-präster som skall ha klätt sig och uppfört sig på ett liknande vis. Det är 

med detta i åtanke tid att åter föra diskussionen gällande hur olika översättningar av specifika 

ord och meningar i källmaterialet kan påverka analysen av dem. Särskilt med tanke på 

huruvida Apollonios anklagar montanisterna för att antingen i det närmaste ha upprättat ett 

skattesystem, enligt Heines översättning, eller, enligt Kirsopps översättning, bett sina präster 

att tigga eller be om gåvor och donationer.118 Kirsopps tolkning av materialet hade således 

styrkt tesen att montanisternas prästerskap antingen inhämtat aspekter från, eller rent av 

kopierat, galli-prästerna. Bland de hellenistiska Kybeleanhängarna var det nämligen vanligt 

att galli även agerade som metragyrtai, vandrande tiggarpräster i modergudinnans tjänst. Inte 

sällan var detta tiggeri del av storskaliga religiösa riter där prästen samlade kultanhängarna 

runt en kultstaty och bad om allmosor. Metragyrtai var förutom hos grekerna även vanligt 

bland de österländska kultutövarna men tiggeritraditionen sågs ner på av romarna.119 Om 

nyprofeternas prästerskap påvisade karakteristika snarlikt Kybeles galli kan det tala för att 

Apollonios här fortsätter på en tradition av motstånd och kritik grundat i en avsky för 

Kybeleprästernas, och nu nyprofeternas, femininitet och tiggeri. Vidare hade det talat för att 

Montanus närmast hade varit sin egen rörelses Archigallus, kultens överpräst och andlige 

ledare. Heines översättning ger å andra sidan snarare intrycket av en girig religiös rörelse med 

påtagligt politiskt och ekonomiskt inflytande i regionen. Apollonios kommentar om hur 

prästerna bedriver ocker passar väl in med denna tolkning. Det är för övrigt inte 

nödvändigtvis så att dessa tolkningar utesluter varandra.  

Med detta i åtanke bör vi nu lägga fokus vid en särskilt intressant källa, Epifanios av 

Efesos, och då i synnerhet hur han hävdade att antingen Quintilla eller Priscilla under natten 

blivit besökt av Kristus i kvinnlig form, som skall ha legat med henne.  Beroende på 

 
117 Euseb. Hist. eccl. 5.18.11. 
118 Euseb. Hist. eccl. 5.18.2,7: övers. Kirsopp 1926, 487–491; övers. Heine 1989, 25. 
119 Borgeaud 2004, 62–63. 
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tolkningen av orden har guden legat eller sovit med henne på ett sexuellt eller platoniskt vis. 

Förutsätter vi att mötet var av sexuell karaktär finns det fog för att rikta blickarna mot 

Pythian, oraklet i Apollons helgedom i Delfi. En del av forskarvärlden hävdar att mötena 

mellan Apollon och hans orakel skall ha varit av sexuell karaktär – något som för omvärlden 

skall ha sett ut som att oraklet talade i tungor eller var i extas - där självaste profetian som 

gavs således ibland sågs som ett ’barn’ från guden och oraklet.120 För att vidare styrka detta 

argument kan Maximillas uttalande i den oidentifierade källans text föras fram: ”Hear not me, 

but hear Christ!”121 Kristus har här tagit henne i besittning och talar genom henne – självaste 

profetiaöverlämningen är intern, så att säga, snarare än att Gud talar till profeten, vilket var 

det normala bland kristna profeter.122 

Epifanios beskrivning av barnaoffer kan även det i viss mån faktiskt kopplas till 

Kybelekulten, men enbart om vi förmodar ett visst missförstånd eller förvridning – medveten 

eller ej – av den ursprungliga ritualen. Den antika ritualen taurobolium var ursprungligen 

tämligen tam och lik flera andra offerritualer, men förändrades runt 300-talet e.v.t. och blev 

långt mer drastiskt, och blodig. Ritualen innebar vid denna tid att en tjur lades på ett galler 

ovanför en grop med en lärjunge eller kultanhängare i. Tjuren offrades varefter dess blod rann 

ner på kultanhängaren undertill.123 Det är inte omöjligt att Epifanios, antingen på grund av ett 

missförstånd eller i ett försök att smutskasta rörelsen, misstolkat denna ritual och bytt ut tjuren 

mot ett människobarn istället. Epifanios medger själv att han tagit information från såväl 

skriftliga som muntliga källor, där flertalet var kyrkliga. Det är inte otänkbart att en berättelse 

om en sådan ritual förvrängts innan, eller efter, den nått Epifanios.124 

Andra mindre kommentarer från de antika författarna talar också för att montanisterna  

inte varit helt hängivna den kristna tron. Exempelvis kan nämnas Hippolytos förfasande över 

hur Priscilla och Maximilla understått sig förklara sig som mer heliga eller gudomliga än 

Kristus.125 Vidare kommenterar Hippolytos även på hur den frygiska befolkningen i sig är 

kättersk och benägen att följa gamla traditioner, fabler och berättelser.126 Värt att notera är att 

Frygien, och i sanning hela medelhavsområdet, vid denna tid inte alls kunde beskrivas som 

enhetligt kristen och kulter som Kybeles hade fortsatt ett mycket starkt grepp om regionen 

 
120 Flower 2009, 224. 
121 Epiph. Panarion, 48.12.4. 
122 Epiph. Panarion, 48.1.5-6. 
123 Britannica Academic, “Taurobolium”.  
124 Borgeaud 2004, 92–93. 
125 Hipp. Haer. 8.19. 
126 Hipp. Commentary on Daniel, 4.20; Hipp. Haer. 8.19. 
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och befolkningen.127 Det är således inte omöjligt att Hippolytos här refererar till lokala pagana 

trosuppfattningar och idétraditioner men, i polemiskt syfte, förminskar dem som folkskrock 

och sägner. På ett likartat sätt kan han avfärda frygiernas folktro, och således måhända deras 

beredvillighet att acceptera montanisterna, som att de är lättmanipulerade och blivit bedragna 

av Montanus. Även Epifanios oidentifierade källa fäller liknande kommentarer då han 

fördömer Maximilla som vild och barbarisk.128 Vidare anklagar han även det montanistiska 

ledarskapet för att vara falskt och oärligt.129 

Den anonyme anti-montanisten presenterar även sin bild av rörelsen och beskriver  

konkret att Montanus först nyligen konverterat till kristendomen, och fortsätter kort därefter 

med att anklaga honom för falskhet. Denna falskhet gäller dels hans profeterande – Montanus 

och hans likar fördöms återkommande som falska profeter – men kan även syfta på hans 

hängivelse till den kristna tron. Profeten beskrivs även ha besuttits av ”motståndaren”, men 

huruvida källan här syftar på djävulen, demoner eller något annat är osäkert.130 Montanisterna 

anklagas vidare för att inte ha lidit på samma sätt som äkta kristna,131 något som ger sken av 

att författaren inte anser dem vara del av samma samfund som den resterande kristendomen. 

Särskilt i kombination med den anonymes tidigare kommentar om Montanus pagana bakgrund 

och falskhet. Det sätt som Montanus profeterar på hävdas inte heller ha någon likhet i vare sig 

det Gamla eller det Nya testamentet.132 Montanisternas profeterande beskrivs återkommande, 

bland flera källor, som orgiastiskt och uppfyllt med falsk extas. Den anonyme beskriver till 

och med hur Montanus talar i tungor när han profeterar.133 

Dessa kommentarer ger bilden av återkommande försök från författarna att förminska  

inte enbart den montanistiska rörelsen utan även det frygiska folket i allmänhet. Detta är 

särskilt av intresse då det skulle kunna betyda att, även om montanisterna inte faktiskt visade 

på några pagana aspekter i sin kultutövning, så fortskrider kyrkofäderna på en tradition eller 

vana av kritik gentemot frygier i allmänhet. De fördöms som feminina, vilda, lättlurade och 

ovärdiga. Liknande kommentarer om just det frygiska folket har fällts sedan antik tid.134 

Samtidigt läggs stort fokus vid att fördöma det montanistiska ledarskapet som falskt, 

bedrägligt och okristligt, karaktärsegenskaper väl lämpade att förvilla de lättlurade frygierna.  

 
127 Lane Fox 1986, 580–581; Roller 1999, 345. 
128 Epiph. Panarion 48.12.3-4. 
129 Epiph, Panarion, 48.3.11. 
130 Euseb. Hist. eccl. 5.16.17 
131 Euseb. Hist. eccl. 5.16.12. 
132 Euseb. Hist. eccl. 5.17.2–3. 
133 Euseb. Hist. eccl. 5.16.17 
134 Roller 1999, 256–257. 
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Medan majoriteten av de antika källorna klart anser montanisterna vara klandervärda,  

heretiska och i vissa fall direkt pagana så måste Tertullianus perspektiv även föras fram. Det 

är tveklöst så att bristen i Tertullianus vittnesmål på något särskilt som antyder paganism är 

ett hårt slag mot min hypotes och det stärker tesen att rörelsen är en helhjärtat kristen sådan. 

Däremot måste det betonas att Tertullianus själv varit partisk och att hans skrifter var ämnade 

åt hans och montanisternas motståndare och således rimligtvis inte hade innehållit några 

belastande kommentarer om möjliga pagana riter och aspekter som nyprofeterna anammat. 

Det hade gjort det synnerligen svårt att bemöta montanisternas fornkyrkliga motståndare om 

han erkänt att där försiggick icke-kristna riter. Detta går dock inte att bevisa och Tertullianus 

vittnesmål måste anses bestrida tesen att montanisterna hade kopplingar till det pagana.  

Gällande de polemiska källorna syns en klar trend av att de tidigaste källorna hävdar att  

montanisterna i grunden var en kristen kult, men med särskilda kätterska eller fördärvliga 

aspekter. I Epifanios vittnesmåls syns dock en klar upptrappning av kritiken och 

montanisterna beskrivs som barnamördare med klara pagana inslag, särskilt med tanke på den 

kvinnliga Kristus besök hos Priscilla eller Quintilla. Om dessa källor förmodas tala sanning 

målar det upp bilden av en kristen kult som, för att överleva, anammat aspekter av lokala 

kulturer och religioner. Detta för fram en intressant tanke gällande huruvida dessa aspekter av 

den montanistiska kulten valts medvetet av rörelsens grundare. I samma mån som dessa 

aspekter användes av de kyrkliga polemikerna för att föra tankarna till nidbilder av det 

frygiska folket vore det inte omöjligt att Montanus och hans likar medvetet valt att anamma 

trosaspekter som de visste skulle vara av intresse för lokalbefolkningen på grund av en 

tradition av polyteism och synkretism.  

Notera att jag i detta kapitel argumenterat för två separata tolkningsspår: dels att  

montanisterna faktiskt visade på uppenbara pagana aspekter och dels att dessa aspekter förts 

fram av rörelsens motståndare i ett försök att förminska och bekämpa Montanus och hans 

följare, grundat i en likartad tradition av motstånd och förminskande gentemot det frygiska 

folket. Detta är av stor vikt då jag nu tänker föra fram mitt slutgiltiga argument: att dessa två 

tolkningar faktiskt sammanstrålar och blir till en. Med detta menar jag att montanismen är en 

kristen kult som, tack vare sin starka lokala förankring i Frygien, faktiskt anammat särskilda 

aspekter av den religiösa och kulturella kontext den växt fram ur. Mycket av källmaterialets 

anklagelser mot kulten, såsom barnaoffren och de feminiserade prästerna grundas snarare i att 

rörelsens motståndare helt enkelt var vana vid att föra argument som dessa. Polemikerna 

levde i en värld där kristendomen enbart var en av många religioner och var säkerligen 

medvetna om flera av dessa andra religioner och kulters riter. Likaså var de troligtvis 
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medvetna om Frygiens kulturella och religiösa kontext – Epifanios var exempelvis aktiv i ett 

närliggande område. Hans berättelse om en barnaofferritual bör således ses som en, troligtvis 

medveten, förvridning av Kybelekultens taurobolium. Han har troligtvis sökt knyta 

montanisterna till modergudinnans kult samtidigt som han försökte uppvigla till vrede 

gentemot dem, och han åstadkommer detta genom att byta ut tjuroffret mot ett spädbarn. 

Likaså nämner den anonyme hur Montanus först nyligen konverterat till den kristna tron för 

att undergräva hans andliga auktoritet. Att montanisterna troligtvis faktiskt visade på aspekter 

som inte härrörde från kristna källor – alltså snarare härstammandes ur den frygiska kontexten 

– bidrog säkerligen till denna polemiks effektivitet. Om anklagelserna till viss del faktiskt är 

sanna är de desto svårare att motbevisa. Kopplingen mellan montanisterna och Apollonkulten 

är ett exempel på detta. Att flera av källorna också hävdar att nyprofeterna ansåg att Anden – 

eller guden – talade genom dem, styrker att detta troligtvis var något som montanisterna 

faktiskt ansåg var sant. Detta kommer diskuteras mer i nästa delkapitel.  

7.2 Teori och metod – Återkoppling 

Avsikten med detta kapitel är att först kort återkoppla till den valda teorin och sedan med det, 

och den tidigare diskussionen, i åtanke, formulera en ny hypotes och kort diskutera hur den 

tidigare hypotesen brustit. Uppsatsen är baserad på samma principer som denna teori så 

mycket av det som teorin behandlar har redan diskuterats i uppsatsen. Detta till trots går det 

att här dra ett par slutsatser till.  

Det är min slutsats att den montanistiska rörelsen, ur källornas belysning, visar  

uppenbara tecken på en pågående kreoliseringsprocess där nyprofeterna lånat flera aspekter, 

såsom det unika sättet att profetera, de extatiska riterna och möjligen även det unika 

prästerskapet, från religioner och kulturer som var populära i Frygien, däribland Apollon och 

Kybeles kulter135. Det är svårt, utifrån de tillgängliga källorna, att skåda i vilken mån 

montanismen själv påverkat dessa rörelser, men att ett utbyte av idéer och traditioner pågått är 

uppenbart. Exempelvis kan nämnas den berättelse som Epifanios för fram, där antingen 

Quintilla eller Priscilla får besök av Kristus i kvinnlig form, något jag tolkat som inspirerat av 

pythian och dess förbund med Apollon.136 Den visar på en sammansmältning av flera olika 

idétraditioner, däribland Apollons och Kybeles kulter samt kristendomen.  

Även om denna tolkning visar sig vara felaktig och även denna aspekt av den  

montanistiska rörelsen – att deras profeter erhöll sina orakel genom att ett väsen tog besittning 

av dem, likt Pythian i Delfi – är helt och hållet ett påhitt från Epifanios och de andra 

 
135 Tabbernee 2014, 272. 
136 Epiph. Panarion, 49.1. 
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polemikernas håll, hade det fortfarande visat på en viss kreolisering av kultur och religion i 

medelhavsområdet. Oavsett om den är grundad i fakta eller ej visar berättelsen på aspekter 

från flera olika religioner som förts samman. Dels beskrivs det besökande gudaväsendet som 

Kristus, men även som Kristus i kvinnlig form vilket i sig gör att kopplingar kan dras till 

Kybelekulten – där det då är modergudinnan som uppenbarar sig. Vidare, om min tolkning av 

berättelsen stämmer, visar det även på inflytande från Apollonkulten, som, likt 

modergudinnans kult, var väldigt populär i Frygien.137 Om vi söker argumentera åt andra 

hållet, att allt som de polemiska källorna hävdar om montanisterna stämmer, skulle det tyda 

på en konstant ökande paganisering av Montanismen – att kulten inte slutat förändras.  

För att vidare konkretisera detta: Jag har i uppsatsen på flera ställen pekat mot två olika  

traditioner som blivit uppenbara: en tradition av att kritisera och utöva motstånd gentemot 

frygier och pagana grupperingar såsom Kybelekulten men också en tradition av polyteism och 

kulturbeblandning som är uppenbar i Frygien. Dessa traditioner kan även benämnas som 

uppenbara exempel på antisynkretism respektive synkretism – eller kreolisering. Vid kontakt 

mellan en synkretisk och en antisynkretisk rörelse är det inte omöjligt att argumentera för 

tanken att dessa rörelser, i detta fall Montanismen kontra polemikerna – kyrkofäderna – 

sporrar varandra mot nya höjder. Resultatet blir en ökande kritik mot nyprofeterna i takt med 

att de vänder sig längre bort från fornkyrkan. 

Gällande metoden måste det anmärkas på för- och nackdelarna med den valda  

hypotetisk-deduktiva metoden. Att genomföra en studie sker alltid med vissa förutfattade 

meningar. Att då redan från början söka konkretisera dessa och skriva ner dem möjliggör för 

en viss självrannsakan under undersökningens gång. Samtidigt blir det än viktigare att försöka 

falsifiera hypotesen, så att det inte tycks som om författaren styrt studien i en särskild 

riktning. Den ursprungliga hypotesen formulerades vid uppsatsskrivandets början likt 

följande: det går att skåda korrelationer och paralleller mellan den montanistiska rörelsen 

och pagana kulter. Efter en genomgång av materialet bör hypotesen förklaras bristfällig, då 

den är allt för otydlig. Med detta i åtanke är det relevant att försöka formulera en ny hypotes, 

grundad i denna studies fynd. Denna nya hypotes lyder, med diskussionen ovan i åtanke, likt 

följande: Montanismen har anammat vissa aspekter från den lokala frygiska kontexten, 

däribland från Kybele- och Apollonkulterna, men en stor del av dessa kopplingar är fiktiva, 

författade av antika motståndare till montanisterna, och grundade i en tradition av motstånd 

och kritik mot frygier och paganer.  

 
137 Tabbernee 2014, 272. 
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7.3 Tidigare forskning – Återkoppling 

Med dessa resultat i åtanke är syftet med detta kapitel således att relatera de fynd som 

presenterats i de tidigare kapitlen med den tidigare forskningen. Detta för att dels införliva 

föreliggande studie i forskningsdebatten, dels för att söka peka mot vilka aspekter av den 

tidigare forskningen som uppsatsen stödjer och vilka den i stället har sökt motbevisa. 

I sin doktorsavhandling propagerar Murdoch för tesen att montanismen växt fram ur en  

unik regional kontext, där religioner konstant tvingades till kompromiss med varandra – så 

även kristendomen. Denna kontext, menade han, visade på en uppenbar synkretisk prägel. 

Vidare påpekar Murdoch att montanismen fått så starkt folkligt stöd just för att de pagan-lika 

aspekterna i rörelsens riter kändes igen och omfamnades av frygierna.138 Föreliggande uppsats 

instämmer i många avseenden med Murdochs tes. Det var högst sannolikt att montanisterna 

av såväl tvång som en önskan att förbli lättillgänglig och attraktiv för lokalbefolkningen 

anammat aspekter av lokala kulter och samfund. Att beskriva Frygien som en synkretisk 

kontext är även det korrekt, även om det måhända snarare är korrekt att tala om en 

kreoliseringsprocess än synkretism. Det gällde flera religioner som alla påverkade varandra 

snarare än en rörelse som anammade aspekter från mindre eller utdöende kulter.  

Trevett argumenterar i sin forskning för att montanismens säregna karakteristiska är ett  

resultat av att den vuxit fram ur en unik, kristen, anatolisk kontext. Paganismen skall ej ha 

haft någon märkbar påverkan på montanisterna.139 Likt med Tabbernees forskning är detta 

påstående något denna uppsats sökt konfrontera och negera, men det går endast till viss mån. 

Trevett har rätt i att den kulturella och religiösa omgivningen i Frygien påverkat 

montanisterna. Hon har även rätt i att det fanns en kristen sådan kontext. Däremot förkastar 

hon tanken på att kristendomen enbart var en del av ett väldigt stort och mångfacetterat 

kulturellt och religiöst sammanhang. De kristna i Frygien spelade sannolikt en väldigt stor roll 

för nyprofeterna – kulten var i grunden en kristen sådan – men de var inte ensamma om det.  

Stewart-Sykes för fram liknande argument som Murdoch med hans fokus på att  

montanisternas profeterande och riter influerats av dess omgivning, något som rörelsens 

kyrkliga motståndare felaktigt skall ha tolkat som hedniskt. Detta missförstånd, menar han, 

grundades i att Montanus rörelse i slutändan var en provinsiell sådan och således väldigt 

främmande för deras urbana motståndare bland prästerskapet. Motståndarnas kritik kopplas 

till missförstånd om pagana riter. Som exempel drar Stewart-Sykes kopplingar mellan 

 
138 Murdoch 1946, 28–34. 
139 Trevett 1996, 10; Trevett 1989, 313.  
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montanisternas extatiska profeterande och Pythian i Delfi.140 Denna tes stämmer tämligen väl 

in med min gällande fornkyrkans tradition av motstånd men belyser den ur ett annorlunda 

perspektiv där det är denna ursprungliga klyfta mellan det urbana och det rurala som orsakat 

missförstånd och legat till grund för den senare öppna konflikten.  

Likt Trevett avfärdar Tabbernee tesen om att montanisterna skall ha anammat pagana 

riter och aspekter. I stället betonar han den lokala anatoliska kontexten som anledning till 

varför montanismen utvecklades som den gjorde. Dock anmärker han på hur detta var en i 

grunden kristen kontext.141 Denna uppsats styrker i viss mån detta men visar på en mer 

komplicerad och mångfacetterad kulturell och religiös kontext än vad Tabbernee gör. Det är 

uppenbart att montanisterna hade påverkats av sin närhet till Apollon- och Kybelekulterna i 

Frygien. De antika kyrkofädernas kontinuerliga försök att stämpla nyprofeterna som något 

annorlunda eller suspekt härstammar dels från en antisynkretisk tradition av kritik men även 

från att de med stor sannolikhet var väl medvetna om montanisternas pagana kopplingar. 

Viets argumenterar för tanken att montanismen är en sammansmältning av flera kristna  

och pagana rörelser, däribland Kybele- och Apollonkulterna och flera säregna kristna rörelser. 

Anatolien, och Frygien i synnerhet, agerade social, kulturell och religiös kontext åt 

nyprofeternas kultbildning. Än mer intressant är att han förklarat rörelsen vara en egen 

mysteriekult, med sina egna, unika riter.142 Det är i grunden ett förnuftigt argument och Viets 

påstående att montanismen inte på något vis kan anses vara en enbart kristen rörelse passar 

väl in med föreliggande uppsats egen utgångspunkt och fynd. Viets liknelse av Montanus till 

en modern TV-evangelist är även av intresse.143 Montanus var troligtvis en karismatisk ledare 

med förmåga att samla en stor följarskara inom en väldigt kort tid. Maximilla och Priscilla 

likaså. Det är således inte svårt att föreställa sig hur de antika författarna och kyrkofäderna 

såg montanisternas ledarskap som ett direkt hot. Kristendomen hade först nyligen på allvar 

börjat få fäste i en värld där polyteistiska religioner och samfund var normen. Montanus kan 

ha påvisat en oroväckande förmåga att missionera och plädera för sin hybridreligion som tog 

nytta av en tradition av synkretism och hybridisering i Anatolien och medelhavsområdet, men 

som samtidigt vände sig till kristna i området. Stämmer Murdochs tes om att det fanns en 

tradition av kvinnor med höga ämbeten i Anatolien kan montanisterna således även ha setts 

som ett försök att hålla kvar vid de tidigare traditionerna.144 Det vore således inte enbart 

 
140 Stewart-Sykes 1999, 10–13.  
141 Tabbernee 2007, 421–424.  
142 Viets 2009, 13, 35.  
143 Viets 2009, 110.  
144 Murdoch 1946, 34. 
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religiösa aspekter som rörelsen anammat från sin omgivning. De sågs i så fall dels som en 

kristen, monoteistisk kult, dels som frygier villiga att anamma aspekter från andra religioner 

och vidmakthålla de rådande sociala strukturerna. En äkta hybridkult.   

Doherty propagerar, med synnerligen goda argument, för tesen att den polemiska  

debatten gentemot montanisterna över tid präglats alltmer av fördömanden och påhopp om 

montanisternas pagana ursprung. Detta, menar Doherty, är ett tecken på en polariserad debatt 

snarare än bevis för att nyprofeterna, och Montanus i synnerhet, faktiskt haft ett pagant 

förflutet.145 Föreliggande uppsats har, efter en genomgång av det viktigaste källmaterialet, 

kommit fram till en liknande slutsats, men valt att problematisera detta ytterligare genom att 

föra in begrepp som synkretism och antisynkretism. Den alltmer polariserade konflikten 

mellan fornkyrka och montanisterna är ett resultat av en i grunden kreoliserad rörelse som av 

sina antisynkretiska motståndare sågs som ett hot.  

Det är en något obekväm sits att så markant söka rikta forskningen åt andra håll än  

Tabbernees och Trevetts och samtidigt tvingas förlita sig på dessa för den historiska 

bakgrunden. Deras forskning är ovärderlig, men måste ändå utmanas med nya perspektiv och 

frågeställningar. Gällande just detta har forskare som Doherty och Viets varit ovärderliga. 

Generellt kan det hävdas att de flesta forskare, och så även jag, tycks vara överens om att det 

är den unika anatoliska eller frygiska kontexten som legat till grund för montanisternas 

säregna kultuttryck. Exakt hur kristen eller pagan denna kontext är går dock inte att komma 

överens om. Det är föreliggande uppsats åsikt att var studie av Frygien och dess kultur och 

religion måste ta Apollon- och Kybelekulternas oerhörda inflytande i regionen i åtanke. 

Likaså bör sådana studier även undersöka just varför källmaterialet beskriver montanismen 

som det gör. Min slutsats är att de fornkyrkliga polemikerna agerar utifrån en rädsla för de 

förändringar som den nyprofetiska rörelsen befarades föra med sig.  

8 Sammanfattning och slutgiltigt resultat 
Det är inte oproblematiskt att propagera för tesen att montanismen är en direkt arvinge till 

tidigare lokala pagana kulter – såsom Kybeles eller Apollons kulter. Det tillgängliga 

källmaterialet stödjer helt enkelt inte ett sådant abrupt ställningstagande. En överväldigande 

mängd forskare har likaledes fastslagit att rörelsen i grunden är en kristen sådan. Detta till 

trots är det fullt möjligt att peka ut särskilda aspekter av den montanistiska tron som med stor 

sannolikhet kan härledas från tidigare icke-kristna kulter där förkärleken för extatisk profetia 

och orakel är bland de mest uppenbara.  

 
145 Doherty 2007, 311–312, 357.  
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Genom en kvalitativ textanalys av det utvalda antika källmaterialet har föreliggande  

studie ämnat skapa en bättre förståelse över den antika debatten om den montanistiska 

rörelsen och dess möjliga kopplingar till andra pagan kulter. Syftet, och den tillhörande 

frågeställningen, är tudelad: dels att fastställa de valda antika författarnas perspektiv på 

montanismen, med ett visst fokus på riter och profeterande; dels att, med avstamp i dessa fynd 

söka komma underfund med huruvida det går att dra några tydliga och trovärdiga paralleller 

mellan montanisterna och pagana idétraditioner. Vidare har jag här även tillämpat ett 

teoretiskt ramverk med fokus på synkretism och creolisering. Detta för att spegla uppsatsens 

syfte att i viss mån sätta sig i motvärn gentemot det rådande forskningsparadigmet som 

hävdar att montanisterna i huvudsak inte går att koppla till paganismen. Svaret på det första 

delsyftet är att, förutom Tertullianus, så beskrivs montanisterna ur ett synnerligen negativt 

ljus, men med fokus på olika aspekter. Exempelvis anklagas de för girighet, femininitet, 

barnaoffer och för att vilseledda en, enligt källorna, godtrogen frygisk befolkning. 

Gemensamt för de polemiska källorna är att Montanus, Maximilla och Priscilla anklagas för 

falskhet och falskt profeterande.  

Gällande den andra delen av syftet och frågeställningen går det att, som kort nämnts  

ovan, se vissa kopplingar till pagana kulter. Dock bör inte alla de exempel som källmaterialet 

för fram nödvändigtvis ses som bevis på en paganisering av montanisterna. Snarare är det 

delvis ett resultat av en tradition av kritik gentemot det frygiska folket i allmänhet och kulter 

såsom Kybeles i synnerhet. Frygier har sedan antik tid anklagats för att vara för feminina, 

vildsinta och som mindre värda än exempelvis en romare. Kritiken som riktades mot frygierna 

och Kybelekulten av romare under antiken visade på stora likheter med den som riktades mot 

montanisterna. Kritiken fokuserade på att framhäva och fördöma rörelsens utsmyckade 

prästerskap, girighet och vilda, och ibland extatiska, ritualer. Samtidigt måste det även 

betonas att montanisterna med stor sannolikhet faktiskt hade anammat aspekter från 

närliggande kulturer och trossamfund. Frygien, och troligtvis även resterande Anatolien, 

agerade som en smältdegel där Apollon- och Kybelekulternas starka lokala förankring 

säkerligen lett till ett betydande pagant inflytande över den begynnande montanistiska 

rörelsen. Det går således att tala om en synkretisk eller kreoliserande aspekt i Frygien och ett 

uppenbart antisynkretiskt motstånd bland de polemiska kyrkofäderna. Att det fanns en stark 

önskan om motstånd gentemot montanisterna kan om inget annat skådas i hur, runt 500-talets 

mitt, rörelsen krossades när en sammansvärjning av den kyrkliga och kejserliga makten 

brände ner och förstörde montanisternas kärnorter i Frygien, inklusive de tre grundarnas 

kvarlevor som förvarats där.  
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Montanismen och dess ledarskap är ett synnerligen intressant ämne att studera och, med  

tanke på hur forskningen vacklar mellan att styrka och negera rörelsens pagana kopplingar, är 

vidare forskning i området minst sagt välkommen. Att försöka ytterligare konkretisera och 

utforska den kulturella och religiösa smältdegel som Frygien var hade varit såväl intressant 

som önskvärt för de som är intresserade av ämnet. Likaså vore det intressant att studera 

montanismen och Frygien och dess kopplingar till de judiska enklaver som skall ha haft en 

påtaglig påverkan på det sociala och kulturella livet i regionen. Vidare direkta studier av 

montanismen är självfallet även de välkomna men det finns framför allt ett än större behov av 

mer källmaterial. Tabbernees jakt efter montanistiska inskrifter och gravepitet i Frygien är 

således minst sagt ett stort steg i rätt riktning, men ytterligare material behövs.  
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10 Bilagor  

10.1 Epifanios Panarion, övers. Heine, R. E., 1989.  

48.1. (1) Again another heresy emerged from these. It is called that of the Phrygians, 

being contemporaneous with the former heretics, and succeeding them.   

(2) For these came into existence about the nineteenth year of Antoninus the Pious who 

was after Hadrian. Now both Marcion and the Encratites, disciples and successors of 

Tatian, arose in the time of Hadrian and after Hadrian.  

(3) For those called Cataphrygians themselves also accept all the Scripture of the Old 

and the New Testament, and likewise say that there is a resurrection of the dead. But 

they boast that they have a prophet named Montanus, and prophetesses named Priscilla 

and Maximilla. By giving attention to these, they have been diverted,146   

(4) Now they hold the same view of the Father, Son and Holy Spirit as the holy Catholic 

Church, but they have severed themselves, “devoting themselves to spirits of error and 

teachings of demons” (cf. 1 Tim 4:1) when they say that he says we too must receive the 

spiritual gifts.  

(5) Now indeed, the holy Church of God likewise receives the spiritual gifts, but those 

which are truly spiritual which are truly spiritual gifts, and which have already been 

tested in the holy Church of God through the Holy Spirit by both prophets and apostles, 

and the Lord himself, 

(6) since the apostle John declares in his epistle: “Test the spirits, if they are of God” (1 

John 4:1). And he again says also: “You have heard that Antichrist comes; even now 

many Antichrists have come. They went out from us, but they were not of us, for if they 

had been of us, they would have remained with us; but that they might be known that 

they were not of us. For this reason I write to you, children,” etc. (1 John 2:18-19).  

(7) They truly, therefore, are not of the saints themselves. For they have departed from 

them by their own contentiousness, devoting themselves to spirits that are both erring 

and fictions.  

Epiph. Panarion. 48.1.1-7, övers. Heine, R. E. 1989.  

 

48.3. (1) She has erred. For the Lord has authenticated the Church and filled it with 

spiritual gifts. For when it needed prophecies, the same saints prophesied all things in 

the true Spirit, and with a powerful understanding, and in full possession of their 

intellect. They were filled with the Holy Spirit in proportion to the gifts of the Spirit 

given to each one (cf. 1 Cor 12:7), and in proportion to their faith (cf. Rom 12:6), for the 

common good (cf. 1 Cor 12:7).  

(2) What, then, have these people said for the common good? Or what sort of proportion 

of faith do they have? And how is it not these, rather, of whom the Lord said: “Beware 

 
146 48.1.1-3 förtydligas i en fotnot av Heine som icke tillhörande Epifanios oidentifierade källa. Detta har jag 

missat och kommer förtydliga under revideringsprocessen.  
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of false prophets who come to you in sheeps’ clothing, but within are ravaging wolves” 

(Matt 7:15)? 

(3) For by comparing what they have said and the prophecies which exist in truth and 

came to be in truth in the Old and New Testaments, let us examine what constitutes 

prophecy and what constitutes false prophecy.  

(4) The prophet used to speak in control of his powers of reasoning and understanding, 

and make his utterance from the Holy spirit, saying all things vigorously. In this way 

Moses, who was God’s servant, and faithful in his house (cf. Num 12:7), was called 

“the seer” (cf. 1 Kgs 9:9). The prophet says in the Old Testament:  

(5) ”The vision which Isaiah, the prophet, son of Amos, saw: I saw the world,” he says, 

”sitting upon a throne high and lifted up; and I saw Seraphim and Cherubim, and I heard 

the Lord saying to me: Go, say to this people, hearing you will hear and not understand, 

and seeing you will see and will not perceive” (cf. Isa 1:1; 6:1,2,8,9). And when he had 

heard from the Lord, he went to the people and said: “Thus says the Lord.” 

(6) Do you not see that the word comes from one who is in possession of his 

understanding, and not from who has fallen into a trance? Nor was the voice offered up 

as from a mind which had been altered.  

(7) Likewise also Ezekiel, the prophet, when he heard from the Lord: “Make yourself 

bread on human dung” (cf. Ezek 4:12), said: “By no means, Lord, for never has 

anything common or unclean entered my mouth” (cf. Ezek 4:14; Acts 10:14).  

(8) For because he knew the word addressed to him by the Lord was spoken as a test, he 

also did not attempt to do it, as though he were carried along in ecstasy of 

understanding, but prayed, in possession of a mind that was sound and active and said: 

“By no means, Lord.” For these words are the teaching and reasoning of those who are 

truly prophets, who possess a sound mind in the Holy Spirit.  

Epiph. Panarion. 48.3.1-8, övers. Heine, R. E. 1989. 

 

48.4. (1) For Montanus says, for instance: “Behold, man is like a lyre; and I flit about 

like a plectron; man sleeps, and I awaken him; behold it is the Lord who changes the 

hearts of men and gives men a heart.” 

(2) Who, then, of those who follow attentively and accept with understanding the 

profitable word, and care for their own life, will not condemn such a distorted assertion 

and the speech of a man who boasts that he is counted among the prophets, although he 

is unable to speak like the prophets?  

(3) For the Holy Spirit did not speak in him. For the expressions, “I flit about,” and, “I 

strike,” and I awaken,” and “the Lord changes hearts” are the words of one who is 

mentally deranged, and who is not in possession of his understanding, but demonstrates 

a character different than the character of the Holy Spirit who spoke in the prophets. 

(4) Now if they wish to weave what is false in with the truth, and to be ignorant of the 

understanding of those concerned about accuracy, they accumulate arguments for 
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themselves through which they disingenuously support their own error by saying that 

certain things are the same so that they present [their own falsehood as being] from the 

following words of Holy Scripture; “God cast a state of ecstasy on Adam, and he slept” 

(Gen 2:21). But this would never be the same with that.  

(5) For God was not then about to form a body, which was the reason he brought Adam 

into ecstasy, that he might bring him beings similar to himself because of his great love 

for humanity.  

(6) For he brought the ecstasy of sleep on Adam, not an ecstasy of his wits. Now ectasy 

has many different meanings. An excessive amount of amazement is termed ecstasy, 

and madness is called ecstasy because it stands outside what is prescribed.  

(7) But that ecstasy of sleep was mentioned in another sense, in relation to the natural 

activity, especially because it was brought very deeply on the holy Adam, even the man 

who was formed by the hand of God.  

Epiph. Panarion. 48.4.1-7, övers. Heine, R. E. 1989. 

 

48.8. (6) And Paul, the most holy apostle, prophesied and said: “The Spirit expressly 

says, In the last days difficult times will arise,” etc. (cf. 1 Tim 4:1). 

(7) And again at another time: “Some will depart from sound teaching, giving heed to 

erring (spirits) and teachings of demons, forbidding to marry and commanding to 

abstain from foods which God created for us to receive with thanksgiving” (cf. 1 Tim 

4:1,3). 

(8) How clearly (this) has been fulfilled in reference to you and those like you is 

(obvious) from these very words before us. For most of these heresies forbid marriage 

and command to abstain from foods, not to promote a way of life, nor for the sake of 

greater virtue, prizes, and crowns (cf. 1 Cor 9:24-25), but because they consider (these 

things) which the Lord has made to be abominable. 

Epiph. Panarion. 48.8.6-7, övers. Heine, R. E. 1989. 

 

48.10. (1) Everyone, who prophesies, therefore, whether in the Old Testament or in the 

New, is found to be in full possession of his faculties, as also the holy John said in the 

Apocalypse: “The Lord revealed these things to his servants through his servant John” 

(cf. Rev 1:1), and “Thus says the Lord.”  

(2) Now he who speaks thus has a sound mind and is in possession of his 

understanding; behold, then, (the words): “thus says the Lord,” and “the vision which he 

saw.” 

(3) But this Montanus, who boasts that he is a prophet, and has deceived those deceived 

by him, relates things that are inconsistent in relation to the divine Scriptures. For he 

says in his so-called prophecy: “Why do you call the more excellent man saved? For the 

just, he says, will shine a hundred times brighter than the sun, and the little ones among 

you who are saved will shine a hundred times brighter than the moon.” 
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(4) But the Lord refutes such an assertion. He is the one who possesses the power to 

grant that the faces of the saints’ shine, and who made Moses’ face bright, and who, in 

the resurrection of bodies which will take place, transforms his saints who are sown in 

dishonor and raised in glory (cf. 1 Cor 15:43).  

(5) And they are not different bodies than those which existed, but the very bodies 

which existed are raised complete in all their parts. And after the resurrection they 

receive glory from him who grants glory to his saints in a bountiful manner, since he 

has the power to give and grant it, as God and Lord.   

(6) And having (the power) to grant the gift, he has made no promise after the fashion of 

Montanus, but says: “Your faces will shine like the sun” (cf. Matt 13:43). If, then, he 

who has the power, and who truly is our Master and Lord Jesus Christ, says the faces of 

the just will shine like the sun, how does Montanus promise that they will shine a 

hundred times more brightly? 

(7) Unless he happens to be like him who promised those around Adam: “You will be as 

gods” (cf. Gen 3:5), and prepared for them to be cast out of the glory and luxury of 

paradise which was theirs, and to be brought down into the corruption of death.  

Epiph. Panarion. 48.10.1-7, övers. Heine, R. E. 1989. 

 

48.11. (1) But in addition, this same Montanus adds the following words: I am the Lord 

God, the Almighty dwelling in man.” 

(2) Appropriately, then, the divine Scripture puts us on our guard, and the deduction of 

the teaching of the Holy Spirit warns us that we might know what the imiations of the 

alien spirit are like, and that they are antithetical to the truth. 

Epiph. Panarion. 48.11.1-2, övers. Heine, R. E. 1989. 

 

48.12. (1) How, then, O Phrygians, when you have risen up against us like enemies even 

though you have modelled yourselves on the name Christian, but you have entered upon 

a battle of barbarians and are imitating the hostility of the Trojans and Phrygians, how 

can we believe you, when you say you have separated from the Church because of 

spiritual gifts?  

(2) For those would no longer be spiritual gifts which are alien to the spiritual gifts, and 

which profess things contrary to the character (indicated) by the Lord, as your prophets 

say.  

(3) You introduce Maximilla to us again also; indeed even your names are different and 

most dreadful, possessing nothing that is soothing and pleasant, but having a wild and 

barbarous quality.  

(4) For hear, O children of Christ, what this Maximilla who belongs to such as are thus 

called Cataphrygians says in a straightforward manner: “Hear not me, but hear Christ.” 
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(5) She has gone astray even in these words in which she seemed to glorify Christ. For 

if she were of Christ, she would have spoken in accordance with the holy apostles, as 

each (of them) speaks. First there is Peter who says: “We have heard from him” (cf. 2 

Pet 1:18); and the Lord himself says: “He who hears you hears me” (Luke 10:16); and 

Paul says: “Be imitators of me even as I am of Christ” (1 Cor 11:1).  

Epiph. Panarion. 48.12.1-5, övers. Heine, R. E. 1989. 

 

48.14. And such people also honor a certain deserted place in Phrygia, a city once called 

Pepuza, but which has now been razed, and they say the Jerusalem from above will 

descend there. This is why they go and celebrate certain mysteries at the place and 

consecrate it, as they think. For the sect exists also in Cappadocia and Galatia, and in 

Phrygia which I mentioned previously, whence the sect is called Cataphrygians. It is 

found also in Cilicia, and, above all, in Constantinople.  

But to omit nothing of those matters pertaining to the name of each heresy 

previously exposed by us, we will again comment on the name of the Tascodrougites. 

For this name is either in this very heresy, or in that one which followed it named from 

the Quintillians, for this name too originates from these very people. Now they are 

called Tascodrougites for the following reason. They call a peg “tascos,” and a nostril, 

also a nose, “drouggos.” And from the fact that they place their finger, which is called 

the forefinger, on their nostril when they pray, to be sure because of sorrow or affected 

righteousness, some called them Tascodrougites, that is, “Nose Pegs.” 

Now in this heresy, or in that called its yoke-fellow, that of the Quintillians, also 

of the Priscillians and Pepuzians, they say some terrible wicked deed is done. For at a 

certain feast, they pierce a child, just an infant, throughout its whole body with bronze 

needles and procure its blood for themselves, in their devotion to sacrifice, of course. 

Epiph. Panarion. 48.14, övers. Heine, R. E. 1989. 

 

49.1. (1) Now the Quintillians again, who are also called Pepuzians, and those called 

Artotyrians and Priscillians are the same as the Cataphrygians, and have their origin 

from them, but differ in a certain way. For these Quintillians, or Priscillians say that in 

Pepuza either Quintilla or Priscilla, I cannot say precisely, but one of them, as I said 

before, had been asleep in Pepuza and the Christ came to her and slept with her in the 

following manner, as that deluded woman described it: ”Having assumed the form of a 

woman,” she says, ”Christ came to me in a bright robe and put wisdom in me, and 

revealed to me that this place is holy, and that it is here that Jerusalem will descend 

from heaven.” For this reason, they say, even to the present, some women and men are 

thus initiated there, at that place, that, if they way, they may behold the Christ.  

(2) They use the Old and New Testament, and likewise say that there is a resurrection of 

the dead. And they have Quintilla as their leader, together with Priscilla who was also 

with the Cataphrygians. And they bear many vain testimonies, granting grace to Eve 

because she first ate of the tree of knowledge (cf. Gen 3:6). And they consider Moses’ 

sister as a prophetess (cf. Exod 15:20), in support of the women appointed to the clergy 

among them. "But,” she says, “Philip had four daughters who prophesies” (cf. Acts 
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21:9). And frequently in their assembly seven virgins dressed in white and carrying 

torches enter, coming, of course, to prophecy to the people. And these, by manifesting a 

certain kind of frenzy, produce deception in the people present, and make them weep; 

they pour forth tears as if they were sustaining the sorrow of repentance, and with a 

certain bearing they lament the life of men.  

And women are bishops among them, and presbyters, and the other offices, as 

there is no difference, they say, for “in Christ Jesus there is neither male nor female” 

(cf. Gal 3:28).  

These are the things which we have grasped. But they call them Artotyrians from 

the fact that they set forth bread and cheese in their mysteries, and in this way celebrate 

their mysteries.  

(3) Men are totally absurd when they separate from the orthodox faith and turn to 

illogicality and disagreements which stem from enthusiastic inspiration and secret rites. 

For the thought of those who do not retain the anchor of truth, but deliver themselves to 

one who carries them about for any cause whatever, us subject to Bacchic frenzy. For 

even if women among them are appointed to the office of bishop and presbyter because 

of Eve, they hear the Lord saying: “Your resort shall be to your husband, and he shall 

rule over you” (Gen 3:16). And the apostolic word has also escaped their notice: “I do 

not permit a woman to speak, nor to have authority over a man” (cf. 1 Tim 2:12). And 

again: “For man is not from woman, but woman from man” (1 Cor 11:8), and ”Adam 

was not deceived, but Eve was first deceived and transgressed” (cf. 1 Tim 2:14).  

 Epiph. Panarion. 49.1–3, övers. Heine, R. E. 1989. 

 

51.33. Then, again, some of them attack this testament in the same Apocalypse and, 

disputing it, say that he said again: “Write to the angel of the Church in Thyatira” (cf. 

Rev 2:18), and there is no Church of Christians there in Thyatira. How, then, did he 

write to a Church which did not exist?  

Such people find that they compel themselves to make assertations against the 

truth by the things which they proclaim. For if they say: “There is no Church in Thyatira 

now,” they show that John has prophesied. For because these people dwell there, and 

the Cataphrygians who, like wolves, have overpowered the thoughts of the innocent 

faithful, they have transferred the whole city to their heresy. Those who reject the 

Apocalypse fight to refute this word during that time.  

But now in this time, because of the Christ, after one-hundred-twelve years, there 

is a Church, and it is flourishing, and there are others there too, but at that time the 

whole Church was deserted to the Cataphrygians. For this reason also the Holy Spirit 

hastened to reveal to us how the Church was to go astray after the time of the apostles, 

that is John and those who followed. It was in the ninety-third year after the Savior’s 

ascension when the Church there was to go astray and be melted down in the 

Cataphrygian heresy. For immediately the Lord rebuked them as follows in the 

Apocalypse: Write to the angel of the Church in Thyatira: Thus says the one who has 

eyes like a flame of fire and whose feet are like burnished bronze. I know your works 

and your faith, and love, and service, and that your last works are greater than the first. 

But I have this against you, that you permit the woman Jezebel, who calls herself a 
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prophetess and teaches to eat meat offered to idols and to commit sexual immorality, to 

deceive my servants. I have given her time to repent, and she does not wish to repent of 

her sexual immorality” (cf. Rev 2:18-21).  

Do you not see that he is speaking of women who deceive themselves with the 

concept of prophecy, and deceive many others? Now I mean Priscilla, Maximilla, and 

Quintilla, whose fraud has not escaped the notice of the Holy Spirit. The Spirit spoke 

prophetically by the mouth of Saint John before his death, when he prophesied a very 

long time ago in the times of Claudius Caesar, when he was on the island of Patmos, for 

these too agree that these words have been fulfilled in Thyatira. John wrote, therefore 

indeed, in a prophetic manner to those living in Christ there at that time, that a woman 

was to call herself a prophetess.  

And the contrived argument raised up on every side against the truth has 

collapsed, since the word in the Apocalypse proves to be a prophetic word from the 

Holy Spirit, and a word in conformity with truth.  

Epiph. Panarion. 51.33, övers. Heine, R. E. 1989. 

 

10.2 Eusebios Historica Ecclesiastica, övers. Kirsopp, L., 1926 – Bok 5.   

18. (2) “But the deeds and the teachings of this recent teacher show his character. It is 

he who taught the annulment of marriage, who enacted fasts, who gave the name of 

Jerusalem to Pepuza and Tymion, which are little towns in Phrygia, and wished to hold 

assemblies there from everywhere, who appointed collectors of money, who organized 

the receiving of gifts under the name of offerings, who provided salaries for those who 

preached his doctrine in order that its teaching might prevail through gluttony.” 

(7) Which then forgives the other’s sins? Does the prophet absolve the martyr of 

robbery or the martyr forgive the prophet for avarice? For the Lord said, ‘Provide 

neither gold nor silver nor two coats’; but these, doing wholly otherwise, have 

transgressed by the acquisition of these forbidden things. For we will show that their so-

called prophets and martyrs make gain not only from the rich but from the poor and 

from orphans and widows.  

(8) And if they have the courage let them stop at this point and discuss these matters in 

order that if they are convicted they may at least cease transgressing for the future. For 

it is necessary to test the fruits of the prophet, for from the fruits the tree is known. 

Euseb. Hist. eccl. 5.18.2,7–8, övers. Kirsopp, L. 1926. 

 

10.3 Eusebios Historica Ecclesiastica, övers. Heine, R. E., 1989 – Bok 5.  

16. (1) Against the so-called Cataphrygian heresy, the power which defends the truth 

raised up a mighty and unconquerable warrior at Hierapolis in Apolinarius, who has 

been mentioned previously, and with him many other learned men at that time. These 

men have also left us an abundance of raw material for history.  

(2) One of these men, in beginning his treatise against them, first indicates that he had 

also attacked them with oral refutations. He speaks in this manner in his preface:  
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(3) “For a very long and considerable time, dear Avircius Marcellus, you have enjoined 

me to compose a treatise against the heresy of those who follow Miltiades. I was rather 

hesitant until now, not because I lacked the ability to refute the lie and bear testimony to 

the truth, but from fear and concern lest in any way I appear to some to add a new 

writing or add to the word of the new covenant of the gospel to which one who has 

chosen to live according to the gospel itself can neither add nor subtract (cf. Rev 22:18-

19).  

(4) But when I had just arrived in Ancyra of Galatia and perceived that the Church there 

had been deafened not by this new prophecy, as they call it, but much rather, as will be 

demonstrated, by false prophecy, to the best of our ability, with the Lord’s help, we 

lectured for many days in the Church both concerning these very people and also on the 

particulars of the things put forward by them. As a result, the Church rejoiced and was 

encouraged in the truth, but our opponents were repelled for the present, and our 

antagonists grieved.  

(5) Although the presbyters of the place thought it worthwhile that we leave behind 

some written reminder of what was said against the opponents of the word of truth, 

Zoticus of Otrous, our fellow presbyter also being present, we did not do this, but we 

promised that after we had written it here, as the Lord should grant, we would send it to 

them with haste.” 

(6) After he had made these and other remarks after them at the beginning of his 

treatise, he proceeds and records the cause of the heresy under discussion in this way. 

“Their opposition and recent heresy of schism in relation to the Church had the 

following cause. 

(7) There is said to be a village called Ardabav in Phrygian Mysia. There, they say, first, 

when Gratus was proconsul of Asia, a recent convert of the faith named Montanus, in 

his soul’s immense ambitious desire, gave the adversary access to himself and was 

carried away as by the Spirit, and suddenly experiencing some kind of possession and 

spurious ecstasy, he was inspired and began to speak and say strange things, 

prophesying, as he pretended, contrary to the custom related to the tradition and 

succession of the Church from the beginning.  

(8) Of those who heard those spurious utterances at that moment, some, being irritated 

as at one who is inspired and possessed by a devil and a spirit of error and is troubling 

the multitudes, rebuked him and forbid him to speak, remembering the command of the 

Lord and his warning to maintain an alert guard against the coming of false prophets (cf. 

Matt 7:15). Others, however, as if exalted by a holy spirit and a prophetic gift, and, 

above all, conceited and unmindful of the Lord’s command, provoked the maddening, 

cajoling spirit which deceived the people, being beguiled and mislead by it so that 

silence could no longer be imposed. 

(9) But by some art, or rather by such a ruse of false artifice, the devil, after he had 

devised the destruction of the disobedient and was honored unworthily by them, secretly 

excited and inflamed their understanding which had departed from the true faith. 

Consequently he also raised up two other women and filled them with the spurious 

spirit, so that, like the man mentioned earlier, they spoke in a frenzied manner, 
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unsuitably, and abnormally. And the spirit blessed those who rejoiced and were 

conceited in him, and puffed them up on the basis of the greatness of his promises. And, 

in a way, he also openly condemned them in a pointed and plausible manner, so that he 

might also appear critical (but few were those of the Phrygians who were deceived). 

And the boldly speaking spirit taught the whole Church in general everywhere to 

blaspheme, because the spirit of false prophecy received neither honor from it nor 

access to it.  

(10) For the faithful in Asia met for this purpose many times and in many places in 

Asia. They examined the recent sayings carefully, declared them to be profane, and 

rejected the heresy. So at length they were thrust out of the Church and excluded from 

the fellowship.” 

(11) After he has narrated these things in the first pages and has advanced the refutation 

of their error through the whole work, he speaks as follows about the end of the 

aforesaid persons in the second book.  

(12) “Since then they also call us prophet-slayers because we did not receive their 

prophets who spoke immoderately (for they say these were those whom the Lord 

promised to send to the people [cf. Matt 23:34]), let them answer us before God. Who, 

noble sirs, of these who began to speak from Montanus and the women, is there who has 

been persecuted by the Jews or slain by the lawless? Not one. Or has anyone of them 

been arrested and crucified for the name? Certainly not. Or was anyone of the women 

ever beaten or stoned in the synagogues of the Jews (cf. Matt 23:34)? In no way 

anywhere.  

(13) But both Montanus and Maximilla are said to have died by another death. For the 

story is that each of these, deranged by a maddening spirit, hung themselves, but not 

together. There was, however, much gossip at the time of each one’s death, and they 

were said to have died thus and to have ended their life like the traitor Judas.  

Euseb. Hist. eccl. 5.16.1-13, övers. Heine, R. E. 1989. 

 

16. (16) And again, in the same book he says that the holy bishops at that time 

attempted to refute the spirit in Maximilla, but were hindered by others who were 

clearly working with the spirit.  

(17) He writes as follows. “And let not the spirit which speaks through Maximilla say, 

in the same book according to Asterius Orbanus: ‘I am pursued like a wolf from the 

sheep. I am not a wolf (cf. Matt 7:15). I am word, and spirit, and power’ (cf. 1 Cor 2:4). 

But let him demonstrate clearly and prove the power in the spirit, and let him constrain 

through the spirit those men to acknowledge him, who were present then to examine 

and converse with the spirit when it spoke. They were esteemed men and bishops, 

Zoticus from the village of Cumane, and Julian from Apamea. The party of Themiso 

muzzled their mouths and did not permit the false and people-deceiving spirit to be 

refuted by them.” 

(18) And again, after he has said other things in the same book to refute the false 

prophesies of Maximilla, in the same place he indicates the time he wrote these things 
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and recalls her predictions through which she foretold that there would be wars and 

anarchy, the falsehood of which he also censures, speaking as follows.  

(19) “And how has it not already become manifest that this too is false? For there have 

been more than thirteen years to this day since the woman died, and there has been 

neither a local nor a general war in the world, but by the mercy of God there is rather 

and enduring peace even for Christians.” 

(20) These words come from the second book. But I will also quote a few words from 

the third book, where he addresses in the following way those who boast perhaps they 

also have more martyrs. “Whenever they are at a loss because they have been refuted in 

all the things said, they attempt to take refuge in the martyrs by saying that they have 

many martyrs, and that this is a trustworthy proof of the power of the so-called 

prophetic spirit among them. But this is perhaps, as it appears, further from being true 

than anything.  

(21) For indeed some of the other heresies have the greatest possible number of martyrs, 

and I presume we shall not agree with them for this reason, nor acknowledge that they 

possess the truth. And first of all those of the heresy of Marcion, called Marcioniutes, 

claim to have the greatest possible number of martyrs of Christ, but they do not confess 

the Christ himself according to the truth.” And after some brief remarks, he adds to 

these words, saying: 

(22) “For this reason also, whenever those from the Church who have been called to 

martyrdom for the true faith happen to be with any of the so-called martyrs from the 

heresy of the Phrygians, they separate to themselves and die not in fellowship with them 

because they are not willing to agree with the spirit which speaks through Montanus and 

the woman. And that this is true is obvious in what has happened even in our times in 

Apamea on the Meander in those who were martyred with Gaius and Alexander from 

Eumeneia.” 

Euseb. Hist. eccl. 5.16.16-22, övers. Heine, R. E. 1989.  

 

17. (1) He also mentioned the writher Miltiades in this work, since he too had written a 

certain treatise against the heresy under discussion. After he has quoted some of their 

statements, he adds, saying: “I have abridged these words, having found them in a 

writing of theirs when they attacked the writing of our brother Miltiades, in which he 

proves that a prophet does not have to speak ecstatically.”  

(2) And further down in the same work he lists those who prophesied according to the 

New Testament, among whom he reckons a certain Ammia and Quadratus, speaking as 

follows: “But the false prophet speaks in spurious ecstasy, which licentiousness and 

impiety accompany. He begins with voluntary ignorance, but ends up in involuntary 

madness of soul. 

(3) But they will not be able to prove that any prophet either of those in the Old 

Testament or the New was inspired in this way; they shall boast neither of Agabus, nor 

Judas (cf. Acts 11:28; 21:10; 15:32; 21:9), nor Silas, nor the daughters of Philip, nor 
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Ammia in Philadelphia, nor Quadratus, nor if indeed there are any others who have no 

relation to them all.”  

(4) And again, a little later he speaks as follows: ”For if, as they say, the women who 

were disciples of Montanus received the prophetic gifts as successors of Quadratus and 

Ammia in Philadelphia, let them point out who among them succeeded the followers of 

Montanus and the women, for the apostle is of the opinion that the prophetic gift must 

be in the whole Church until the final coming (cf. Eph. 4:11; 1 Cor 1:7; 13:8-12). But 

they would not be able to point to anyone, although this is now the fourteenth year I 

suppose, since the death of Maximilla.  

Euseb. Hist. eccl. 5.17.1–3, övers. Heine, R. E. 1989.  

 

18. (1) Apollonius, a writer of the Church, also entered upon a refutation of the heresy 

which is called Cataphrygian at the time when it was till flourishing in Phrygia. He 

composed his own work against them, refuting word for word as false their prophecies 

which were being circulated, and he exposed what kind of life the leaders of the heresy 

lived. Listen to him as he makes the following assertions about Montanus in his own 

words.  

(2) “But the works and teachings of this recent teacher show what he is. He is the one 

who taught the dissolution of marriages, who legislated fasts, who named Pepuza and 

Tymion Jerusalem (now these are small towns of Phrygia), who wanted people to gather 

there from everywhere, who appointed revenue collectors, who contrived the acceptance 

of bribes in the name of offerings, who provided salaries for those who preached his 

doctrine that the teaching of his doctrine might prevail through gluttony.” 

(3) These are his words about Montanus. Further on he also writes as follows about his 

prophetesses: “We show, therefore, that these first prophetesses themselves left their 

husbands the moment they were filled with the spirit. Did they not lie, then, when they 

called Priscilla a virgin?” 

(4) Then he adds, saying: “Does it not seem to you that all Scripture forbids a prophet to 

receive gifts and money (Cf. Did. 11.12)? When, then, I see that the prophetesses has 

received gold and silver and expensive clothes, how shall I not reject her?   

(5) And again, further on he speaks as follows concerning one of their confessors: “And 

in addition also Themiso, who clothed himself with an arrogance worthy of respect, 

who did not endure the sign of the confession, but by means of a large sum of money 

avoided bonds, when he ought to have been abased by this, boasted as a martyr and, 

having composed a general epistle in imitation of the apostle, dared to instruct those 

whose faith was better than his own, and to contend with vain words, and to blaspheme 

against the Lord, the apostles, and the holy Church.  

(6) And again he writes in this manner also of another of those honored among them as 

martyrs: “But that we may not speak too long, let the prophetess tell us the things about 

Alexander, who calls himself a martyr, with whom she lives, whom many also worship. 

It is not necessary that we mention his robberies and other shameless acts for which he 

has been punished; they are a matter of public record.  
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(7) Who forgives the sins for whom? Does the prophetess forgive the martyr of robbery, 

or does the martyr forgive the prophetess for greed? For although the Lord has said, 

‘Possess not gold nor silver nor two coats’ (cf. Matt 10:9-10), these, completely to the 

contrary, have transgressed concerning the possession of these forbidden things. For we 

will show that the so-called prophets and martyrs among them collect money not only 

from the rich, but also from the poor, the orphans, and the widows.  

(8) And if they are confident, let them stop at this and offer an explanation for these 

things, so that if they are convicted, they may at any rate cease sinning for the future. 

For the fruits of the prophet must be tested, for the tree is known by its fruit (cf. Matt 

12:33; 7:15-20).  

(9) But that the matters related to Alexander might be well known to those who wish, he 

was condemned by Aemilius Pompinus, proconsul in Ephesus, not for the name, but for 

the robberies he had dared, already being a transgressor. Then, after he had falsely 

called himself by the name of the Lord and deceived the faithful there, he was released. 

And his own diocese whence he had come would not receive him because he was a 

robber. Those who wish to learn about the matters related to him have the public archive 

of Asia.  

(10) The prophet is ignorant of the man with whom he lived for many years. By 

exposing this man, through him we also expose the real nature of the prophet. We can 

demonstrate the same thing in the case of many, and if they have the courage, let them 

submit to the scrutiny.  

(11) And again in another passage of the work he writes these things in addition about 

the prophets of which they boast; “If they deny that their prophets have taken gifts, let 

them agree that if they be convicted of having taken them, they are not prophets, and we 

will present countless proofs of these things. And all the fruits of a prophet must be 

tested. Tell me, does a prophet dye his hair? Does a prophet play at dice-boards and 

with dice? Does a prophet lend money at usury? Let them admit whether these things 

are right or not, and I will show that they have been done among them.” 

Euseb. Hist. eccl. 5.18.1-11, övers. Heine, R. E. 1989.  

 

10.4 Hippolytos Commentary on Daniel, övers. Heine, R. E., 1989. 

4.20. These things happen to uneducated and simple people who do not give careful 

attention to the Scriptures, but rather [gladly] listen to human traditions, their own errors 

and dreams, fables, and silly tales (cf. 1 Tim 4:7). … And even now some undergo the 

same things “by giving heed” to vain visions “and teachings of demons” (cf. 1 Tim 4:1), 

and by frequently appointing a fast on the Sabbath and the Lord’s day, which Christ did 

not appoint, so that they dishonor the gospel of Christ.  

Hipp. Commentary on Daniel 4.20, övers. Heine, R. E. 1989. 
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10.5 Hippolytos Refutatio Omnium Haeresium, övers. Heine, R. E., 1989. 
8.19. But there are others who themselves are even more heretical in nature, Phrygians 

by race. Having been prejudiced by women named Priscilla and Maximilla, whom they 

take to be prophetesses, they have been deceived in that they say the Spirit, as the 

Paraclete, has gone forth in these women. And likewise they magnify a certain 

Montanus before them as prophet. Since they have countless books of these people they 

go astray, because they neither apply the critique of reason to what they have said nor 

do they pay attention to those who can apply such a critique, but are swept away by 

their uncritical faith in them. They say that they have learned something more through 

them than from the Law and the Prophets and the Gospels. And they magnify these 

weak females above the apostles and every divine gift, so that some of them dare say 

that something greater has occurred in them than in Christ. They, like the Church, 

confess that God is the Father of the universe and the creator of all things, and they 

accept all that the gospel testifies about Christ. But they devise new fasts, feasts, and the 

eating of dry food and cabbage, declaring that these things have been taught by those 

females. But some of them, agreeing with the heresy of the Noetians, say that the Father 

himself is the Son, and that he has experienced birth, suffering, and death. I will present 

a more detailed treatment of these matters later, for their heresy has become an occasion 

of evil to many. Therefore, we consider what we have said on these matters to be 

sufficient. In a few words we have demonstrated that all their many books and 

undertakings are nonsense, being weak and deserving of no argument. Those who 

possess a sound mind need not pay any attention to them.  

Hipp. Haer. 8.19, övers. Heine, R. E. 1989. 

 

10.25. Now the Phrygians received the beginnings of their heresy from a certain 

Montanus, and from Priscilla and Maximilla. They take those females to be 

prophetesses, and Montanus to be a prophet. They are thought to speak correctly 

concerning the origin and creation of the universe, and they have not accepted strange 

teachings about Christ. But they err with those previously mentioned, and go astray by 

paying more attention to their words than to the Gospels when the appoint new and 

unusual fasts.  

10.26. But others of them, although they are devoted to the heresy of the Notions, hold 

the same views concerning those females and Montanus. They blaspheme, however, the 

Father of the universe, by saying that he is Son and Father, visible and invisible, 

begotten and unbegotten, mortal and immortal. These received their starting point from 

a certain Noetus.  

Hipp. Haer. 10.25-26, övers. Heine, R. E. 1989.  

 

10.6 Tertullianus De anima, övers. Heine, R. E., 1989.  

9.4. There is a sister among us at this time who has received the gifts of revelations 

which she experiences by ecstasy in the Spirit in the Church at the Sunday service. She 

converses with angels, sometimes even with the Lord; she both sees and hears secret 

things; she discerns the hearts of some, and she obtains instructions for healing for those 
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who want them. Now to be sure, just as Scriptures are read, or Psalms sung, or 

addresses delivered, or prayers offered, so themes are furnished from these for her 

visions. By chance I do not know what we had been discussing about the soul when that 

sister was in the Spirit. After the religious service was completed, when the people had 

been dismissed, according to her custom of reporting what she has seen to us (for her 

visions are also described very carefully that they may also be tested), she said, among 

other things: ”A soul was exhibited to me in bodily form, and a spirit appeared, but it 

was not of an empty and vacuous quality, but rather of a quality that would suggest it 

could be grasped, being soft and bright and of the color of the air, and resembling the 

human form in all respects, This is the vision.” God is witness, and the apostle is a 

sufficient guarantor of future gifts in the church. At such a time you would believe too if 

the vision itself were persuasive at each point.  

Tert. De anima 9.4, övers. Heine, R. E. 1989. 

 

55.4. … And how does the region of Paradise which lies under the altar (cf. Rev 6:9) 

which was revealed to John in the Spirit display no souls in it other than those of the 

martyrs? How did Perpetua, that bravest of martyrs, see only martyrs there in the 

revelation of Paradise on the day of her passion, unless it is that the sword, the door-

keeper of Paradise, withdraws for none but those who have died in Christ, not in Adam?  

55.5. A new death for God, and an extraordinary death for Christ is received in the 

grave for each person individually. Notice, therefore, the difference between the pagan 

and faithful man in death! If you should die for God, as the Paraclete instructs, not in 

mild fevers and on your beds, but in martyrdoms, if you take up your cross and follow 

the Lord as he himself commands (cf. Matt 10:38; 16:34), your blood is the complete 

key of Paradise. You also have a little book about Paradise by us in which we have 

established that every soul is sequestered in Hades until the day of the Lord.  

Tert. De anima 55.4-5, övers. Heine, R. E. 1989. 

 


