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Oväntat möte i biblioteket 
 

ag har under hela mitt vuxna liv hemsökts av ut-ur-krop- 
penupplevelser och sömnparalyser vilket är ett 
förlamande tillstånd som kan uppkomma vid insomnande 
och upp- vaknande. Hallucinationer av olika slag är en del 
av sömnparalysen, så kallade hypnagoga och hypnopompa 
hallucinationer. Dessa kan bestå i skräckfyllda känslor av 
att någon är i rummet eller vid sängen samtidigt som man 
själv inte kan röra sig. Sömnparalysen har i folktron tolkats 
som att ett demoniskt väsen sätter sig på den sovandes 
bröst, ofta sammankopplat med en känsla av 

andnöd. I religiösa sammanhang har ”maran” fått namnen 
incubus respektive succubus, här två demoner av manligt och kvinnligt 
kön som under sina nattliga besök har sex med sina offer. Det är inte 
ovanligt att uppleva att själen frigörs från kroppen i en så kallad ut-ur-
kroppenupplevelse och att det därigenom möjliggörs för resor till 
andra världar och tider. Detta kan ske med eller utan ledsagare och ett 
mycket vanligt inslag i upplevelsen är det så kallade ljuset i tunneln 
som genom en stark ljud- och ljusupplevelse leder en vidare till andra 
rum. Historier om människor som hävdar att de blivit bortförda av 
utomjordingar, i en så kallad abduction, brukar också förklaras med 
hjälp av fenomenet. 

Mitt musikaliska alter ego Fé bygger delvis på tankar om sömn- 
paralysen och där upplevda möten: 

 
”My first out-of-body experience took place at the age of seven, if 
only for a short while, when I left this earth and died. Since then 
nothing seemed normal again. In my late teenages the nightly 

 

 
 

J 



 
196 Johan Hinders 

 

 
travels to other worlds became increasingly frequent. Fé started this 
relationship, our relation, between ourselves after a dark period 
with sleepless nights and bodyless visitors. I asked my- self: ‘Are 
you my collied twin sister?’ Because I was born with a hole through 
my heart I found it hard with human relationships. Instead of people 
I met the mist, the lonely machines, the forest, the spiders and 
butterflies. A human body has, even though it’s secondary, an 
important role – Heaven and Earth read our minds. 

 
There is nothing else than Art, simply, it’s a War”. 

 
Ovanstående text är alltså en beskrivning av Fé och faktum är att i varje 
påstående finns, om än i liten grad, ett uns av förankring i verkligheten. 
Med hjälp av Swedenborg och hans verk Divine Providence hittade jag 
en passage som gick att bearbeta till text för Hypnopompa, en låt där 
jag försöker beskriva upplevelsen i feno- menet: 

 
“At first there are wanderings and labourious circuits and jour- 
neyings through the dark, full of misgivings.Where there is no 
consummation. Then before the end come terrors of every kind; 
Shivers and trembling and and amazement; Shivers and tremb- ling 
and sweat and amazement sweat 
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After this a wonderful light meets the wanderer; He is admit- ted 
into pure meadowlands where are voices and dances and the 
Majesty of holy sounds and sacred visions. 

 
Out of Body Experience. 

 
I’m floating in outer space in another time. 

 
You have now convinced me, I feel safe any way, You have now 
convinced me, I feel safe any way; Through the tunnel of dark, 
Through the tunnel of light 

 
I have to fear no more of hypnapompa hypnagoga experience; my 
spirit will glow”. 

 
Eftersom jag tidigare låtit mig inspireras mycket av andra verk och 
historiska personligheter i Fé framstod det som en självklarhet att 
tillåta Erik XIV Vasa att även få göra så när jag oväntat mötte 
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honom på biblioteket. Clas-Ove Strandberg visade i samband med en 
rundtur i raritetskammaren, en bok vilken varit i Erik XIV Vasas ägo 
mot slutet av dennes livstid; Strabos De situ Orbis, det vill säga Om 
världens geografi. I försättsbladet till boken har den avsatte och 
tillfångatagna kungen gjort anteckningar och skisser i brist på vanligt 
papper. Detta har först skett med hjälp av penna men senare med en 
trästicka doppad i sot. Ett av dessa skriftstycken har ungefärligen 
kunnat dateras till april 1575, det vill säga mot slutet av hans levnads- 
tid innan han förmodligen blev förgiftad av sin bror Johan III Vasa på 
Örbyhus. Förutom teckningar och anteckningar finns där astrolo- giska 
tabeller och fragment av ett par kompositioner. Den bäst be- varade är 
inledningen till en åttastämmig kontrapunktisk motett som också 
transkriberats till nutida noter av Tobias Norlind 1944–45 och därför 
även finns tillgänglig som inspelning i musikantologin Musica Sveciae. 

 



 
Komposition av Erik XIV i Strabos De situ Orbis 
Foto: Clas-Ove Strandberg 
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Transkribering till nutida noter efter Norlind 1944–
45. Foto: Clas-Ove Strandberg 

 



En bearbetning för Fé kanske kunde låta sig göras? Men inte bara en 
bearbetning av motetten utan kanske också en gestaltning av den 
sedan flera hundra år avlidne kungens gestalt och öde till en del i Fé’s 
persona där skuggan av Erik XIV reinkarneras ner till det framtida 
dödsalteregot Fé. Hur tänkte jag då? Som blivande arkeo- log förefaller 
det mig naturligt att här använda mig av arkeologisk vetenskapsteori 
för att förklara resonemanget. 

Begravningsskicket i megalitgravar är en av de klassiska frågorna 
för arkeologin vad gäller stenåldersforskningen. Den dominerande 
synen har länge varit att ben lagts in i kamrarna i redan skeletterad 
form, som ett andra stadium i en begravningsritual som sträckt sig 
över lång tid och innefattat olika lokaler. Många forskare har ock- så 
tänkt sig att en medveten sönderdelning och fragmentering av de olika 
individerna skett, varigenom de döda inkorporerats i ett allmänt 
kollektiv av släktens döda förfäder. Vid vissa tillfällen kan då också ben 
ha använts i ceremonier ingående i en förfäderskult, och kan då ha 
tagits ut för ritualer på andra platser eller flyttats om inom kamrarna. 
Parallellt med benhusteorin finns dock en annan tolk- ningstradition 
som bygger på undersökningar där det har visat sig att hela eller 
nästan hela kroppar har kunnat påvisas. Vanligen finns i samma 
kammare även spridda disartikulerade ben, som man i dessa fall gärna 
velat se som rester av äldre begravningar i kammaren. 
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Men det finns även exempel från andra megalitkulturområden med 
dekomponerade och rekomponerade individer det vill säga med- vetet 
sönderdelade skelett som återkomponerats till nya enheter med 
skelettdelar ifrån många olika individer. En kollektiv individ som alter 
ego i dödsriket. 

 



 
Fé från Hypnapompa Out of Body Experience i Trondheim 2010. Johan Hinders 
och Sofie Adolfsson som dubbelgångare. Foto: Arne Hauge. 

Ett tecken har ingen inneboende betydelse utan får bara betydelse 
genom sina förbindelser med och skillnader i förhållande till andra 
tecken. Det vill säga betydelse skapas genom skillnader och kon- 
traster. I språket är det enligt Saussure, i synnerhet ord och ljud som 
grupperas i oppositioner som är viktiga. Lévi-Strauss menar i sin 
strukturalistiska kulturteori att kulturella fenomen får betydelse 
genom att organiseras i kontrasterande kategorier, det vill säga så 
kallade binära motsatser som till exempel liv-död, natur-kultur och 
man-kvinna. Struktureringen av landskapet i megalitkulturen var en- 
ligt Christopher Tilley uppbyggd på en grundläggande, praktisk nivå, 
med dagliga aktiviteter rumsligt separerade men innehöll också kon- 
ceptuella system med kontraster och distinktioner. Exempel på struk- 
turella kontraster här är det tämjda vs det vilda, alldagligt vs ceremo- 
niellt eller nu levande kontra döda förfäder. Gånggrifterna placerades 
i utkanten av den odlade marken bland annat kanske för att betona 
skillnaden mellan inägor och utägor. Gammalt blir nytt och nytt blir 
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gammalt. Onda föremål goda och vice versa. 

Ett ting, som till exempel ett granitblock eller en stenmur, känne- 
tecknas av egenskaper som till exempel hårdhet. Med det menas, enligt 
Heidegger, dock endast dess kännetecken, som tillhör eignet det vill 
säga tingets material, medan dess egenskaper, till exempel 
megalitgraven, en fornborg eller en personlighet, är tingets kärna, 
hypokeimenon, det underliggande. Det vill säga den underförstådda 
betydelsen av ett ting. Den ursprungliga underförstådda betydelsen 
behöver dock inte vara samma sak som den nuvarande. Ett tings 
hypokeimenon ändras beroende på subjektets uppfattning av tinget. 
Den ursprungliga idén som kanske anknöt till tankar om stenen som 
rester från jätten Ymers kropp har helt förlorat sin betydelse för sten- 



muren som en del i en fornborg. Vad vi kallar fornborg har således 
omöjligen något att göra med tingets ursprungliga hypokeimenon. Det 
föränderliga hypokeimenon är analogt med Barthes tankar om 
nödvändigheten av författarens död, det vill säga att läsarens födelse 
måste ske på bekostnad av författarens död. Begreppet fornborg utgör 
ett sådant resultat. Gadamer menar att en text bara får mening av att 
bli läst: Nya läsare kommer att föra in nya horisonter och 
verkningshistorier och därmed öppna för många läsningar. Gånggrif- 
ten kan ses som en metafor för det underjordiska dödsriket där gån- 
gen är passagen mellan liv och död. Passageritualen är en händelse 
med början och slut likt ett liv mellan död och död. Gången för även 
tankarna till Nära-döden-upplevelsens ljuset i tunneln. 

 
Fé från Hypnapompa Out of Body Experience i Trondheim 2010. Foto: Arne Hauge. 
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Peripeti och anagnorisis, det vill säga den plötsliga vändpunkten 
och insikten i ett antikt drama som leder till rening katarsis, mani- 
festeras av sömparalysen som genomskådar skenvärlden eller sinne- 
världen som håller människan fången som i Platons grottliknelse. På 
så sätt kan Fé symbolisera sömnparalysen och även dess väsen. Fé, det 
vill säga alter egot, själva dess väsen och därför även livsritual mellan 
död och död. Genom att den individuella personligheten får stå tillbaka 
för alter egot Fé; författarens död, kan den nya läsningen möjliggöras 
genom att sömnparalysen avslöjas som en skenvärld; katarsis. 

Detta resonemang fick tjäna som bakgrund för den musikaliska 
performance, jag hade till uppdrag att genomföra med Fé på per- 
formancefestivalen Bastard på Teaterhuset Avantgarden i Trondheim 
i september 2010. Finalen i uppträdandet utgörs av bearbetningen av 
Erik XIV:s motett. 



Men vem var då Erik XIV? Erik XIV Vasa, född 1533, död 1577, kung 
1560–1568. Erik XIV var son till Gustav Vasa och Katarina av Sachsen-
Lauenburg, halvbror till Johan och Karl IX samt farbror till Sigismund 
och Gustav II Adolf. Erik gifte sig i juli 1567 med Karin Månsdotter 
(1550–1612) och blev troligen förgiftad av sin bror Johan III, via 
arsenik i ärtsoppa, efter att ha suttit inspärrad vid Örbyhus slott i norra 
Uppland. 

Erik XIV var mycket lärd och nådde höjden 
av sin tids bildning. Han hade utmärkta kun- 
skaper i främmande språk och matematik, 
var väl bevandrad i historia, retorik och 
logik. Han var även kunnig inom as- 

 
trologi och var dessutom en mästare i ridderliga idrotter, sjöng och spelade luta väl samt 
kunde teckna skickligt. Men han hade också en kolerisk och misstänksam läggning, vilket 
också var fallet hos hans far och bröder, och var även utsatt för återkommande sin- 
nessjukdom vilket bland annat kom att 
leda till de ödesdigra Sturemorden. Erik 
 

På så sätt kan Fé symbolisera sömn- paralysen 
och även dess väsen. 

 
XIV var med andra ord en mycket färgstark 
person som utmärkt låter sig gestaltas i ljuset av 
en oklar skuggvärld och/eller användas av verktyget Fé för att, lite 
lekfullt, ifrågasätta verkligheten och hur den uppfattas av olika män- 
niskor i olika tider och platser. 

Anders Enge är en god vän och musiker som kändes given att 
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arbeta med i detta projekt. Han har tillgång till egen hemmastudio men 
även till EMS på Fylkingen i Stockholm. Först överfördes det 
transkriberade stycket till MIDI. Eftersom varken tempo eller taktart 
är beskrivet fanns här möjlighet att pröva sig fram till bästa resultat 
vilket ledde till ett lugnt ambient intro med stycket infört på mycket 
lågt tempo; 5 bpm. Den delen kom också att bli bearbetad av Anders 
på ett Serge Modular System vilken även används senare. 

Efter introt ligger tempot på mer modesta 80 bpm men eftersom 
stycket är så kort behövdes det därför förlängas och lösningen blev en 
spegelvändning. Här fick Anders idén att tillfråga Robin Spurrier, en 
annan god vän, som arbetar som kantor i Nynäshamns församling, om 
att lägga ledtemat i motetten med hjälp av santur. Ett instrument som 
främst används inom traditionell och klassisk iransk musik. Det är ett 
stränginstrument som förekommer med olika namn i varie- rande 
storlekar och utföranden som består av en rektangulär eller trapetsoid 
resonanslåda med exempelvis 72 strängar utspända över två rader av 
trästallar på resonanslådans ovansida, vilka är upp- delade i grupper 
om tre-fyra strängar. Strängarna hanteras med hjälp av ett par böjda 
träklubbor. Instrumentet används ofta som ett melodiskt 



rytminstrument och har en metallisk övertonsrik klang. Därefter byggs 
låten på med olika partier mer fritt ifrån Erik XIV:s ursprungliga 
komposition och i slutfasen av låten ligger tempot på 160bpm. De 
viktigaste syntarna och systemen som använts är Buch- la Modular 
System, Serge Modular System, DSI Evolver, Waldorf Blofeld, Yamaha 
TX81Z, Reason software synthesizers; Redrum, Subtractor och NN19 
Sampler. 

 

 
Anders Enge vid Serge Modular System och Buchla Modular System på EMS. Foto 
Robin Spurrier. 

 

Sångmelodierna förhåller sig fritt till motettens ursprungliga 
komposition men texten är inspirerad av en psalm som enligt somli- 
ga troligen nerskrivits av Erik XIV. Psalmen är författad på 1560-talet 
i Sverige och belyser grämelsen och hopplösheten för en fängslad och 
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avsatt före detta konung. Jag ser kopplingen till Erik XIV som tydlig. I 
en bearbetning från 1930-talet lyder hela psalmen på följande vis: 

 
Psalm 1937:271, Förslag 1934:587: 

 
O Gud vem ska jag klaga den sorg jag 
måste dra, så arm och syndafull? Ack, 
vad jag har bedrivit kan endast bli till- 
givet för Jesu Kristi skull. 

I nätter som i dagar Mitt hjärta mig 
anklagar, och av dess dom jag fälls. O 
Herre, mig bevara från satans falska 
snara, Mig från förtvivlan fräls. 

Jag är som en fattig fånge i denna världen 
vrånge som fåret på en ö. Gud, låt mig 
frihet finna, i dig förlossning vinna, 
förrän du mig låter dö. 

O Gud, i dina händer, vart min värld sig 
än vänder, förtror jag liv och själ. Ack, 
jag ej kunde tänka, hur sig allt kan sän- 
ka, så länge allt gick väl. 

Jag är ifrån dig viken, av syndens lust 
besviken som fisken uti nätet. Nu vill mig 
sorgen stjälpa; Ditt ord blott kan mig 
hjälpa, Må jag anamma det! 

Jag ber dig, o Kriste, Ack, låt mig ej gå 
miste om arvdelen min. Hjälp mig mot 
synden strida, att jag må kronan bida en 
gång i glädjen din. 

 
Jag valde att göra en fri översättning och förenkling till engelska på 
detta vis: 

 
Oh God, to who shall I complain my griefs I have to pull, so poor 
and sinful? 

 
Now my worries are me too much, and soon will take me down. 
In nights and days my heart me accuse, and having me 
condemned. 

 
Oh lord, save me from Satan’s deceitful lure, bless me from 
despair. 

 
Låten kan man lyssna på via denna länk: 
http://www.sub.su.se/musik/festskrift/fe_fragments.mp3 

 
Fé - Fragments (Original composition Erik XIV) 
Medverkande: Johan Hinders, Anders Enge och Robin Spurrier 
Låtskrivare: Johan Hinders & Anders Enge 
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