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1. Inledning 
 

Den vår då Sumire var 22 år gammal blev hon kär för första gången i sitt liv. Det 
var en förälskelse våldsam som en tornado som svepte fram över ett vidsträckt landskap. En 
tornado som vräkte omkull allt i sin väg, kastade upp saker i luften, sanslöst slet sönder dem 
och krossade dem. […] Föremålet för förälskelsen var sjutton år äldre än Sumire och gift. 
Dessutom var det en kvinna. Det var där allt började och (nästan) allt slutade.1  

 
Så inleds Haruki Murakamis Sputnik Älskling (1999)2, i denna inledning är det svårt att 

veta vad som väntar men redan här har Murakami bjudit in till en resa genom sin värld. 

Den värld där gränsen mellan dröm och verkligheten suddas ut och flyter ihop. Det är i 

denna värld som det finns två månar i himlen, en grön och en vit, en kvinna kan 

medvetet ta sig in i andras drömmar för att förföra dem och en pojke blir förälskad i ett 

spöke av en ung flicka.  

   Den japanska synen på andar och den andra sidan skiljer sig väldigt från den i 

väst, det är nog därför som Murakamis romaner kan upplevas så unika och annorlunda 

från det som skrivs här i väst. Murakami har själv sagt, i en intervju om Sputnik Älskling 

”Rather than stories of ‘abnormal things happening to abnormal people’ or stories of 

‘normal things happening to normal people’, I like ‘Stories of abnormal things 

happening to normal people.’”3 

   Och visst är det “abnormal things happening to normal people” som 

genomsyrar både Sputnik Älskling och Fågeln som vrider upp världen, där 

huvudpersonerna slängs in i en ny värld som liknar deras men fungerar på nya villkor. 

Denna vardag som bryts av någonting nytt och främmande är ett återkommande tema i 

den magiska realismen, en efterträdare till 1800-talets fantastik och mycket ofta 

anknuten till Sydamerikansk litteratur, där Gabriel García Márquez har en företrädande 

roll.  

     Med utgångspunkt i romanerna Fågeln som vrider upp världen och Sputnik 

Älskling kommer jag i den här uppsatsen att undersöka den magiska realismens tradition 

och genre för att sedan gå vidare in på dess funktion i samtida litteratur, specifikt hos 

Murakami, för att sedan med hjälp av professorn och forskaren Matthew Strechers 

senaste bok om Murakami lägga mitt fokus på de försvunna kvinnorna och den 

metafysiska värld som präglar Murakamis författande.  
                                                
1 Murakami, Haruki. Sputnik Älskling (Översättning: Vibeke Emond), Stockholm: Nordstedts förlag, 
2008, s. 7. 
2 Den svenska översättningen av Vibeke Emond kom ut 2008 
3 Murakami, Haruki. A Conversation with Murakami about Sputnik Sweetheart, 
http://www.harukimurakami.com/resource_category/q_and_a (hämtad 2015-12-07) 
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1.1 Syfte, teori och metod 
 

Som jag redan presenterat i min inledning är syftet med denna uppsats att med 

utgångspunkt i den magiska realismens genre och dess historia undersöka hur den 

används i samtida japansk litteratur och specifikt i Haruki Murakamis romaner.  

   Dock blev det klart för mig att det finns mycket delade åsikter om magisk 

realism, och att forskningen verkar fokusera mer på genrens ursprung än dess 

användning. Men med den forskningslitteratur som jag hittat har jag försökt att skapa en 

uppfattning om vad som hör hemma i denna genre och hur magisk realism har använts 

av författare genom tiderna för att sedan undersöka hur den magiska realismen ser ut i 

Japan.  

Frågeställningen kan såvida brytas ned i mindre delar, där både ”Vad är magisk 

realism?” och ”Hur används den i litteratur?” utgör min utgångspunkt och bakgrunden 

till den större frågeställningen ”Hur har Murakami använt sig av magisk realism och på 

vilket sätt kommer den till uttryck i hans romaner?” Strecher har i sin bok The 

Forbidden Worlds of Haruki Murakami presenterat vad han kallar den “metafysiska 

världen” som är en viktig del av Murakamis användande av magisk realism och 

någonting som jag kommer att använda mig av i min analys.  

I Murakamis romaner kommer mitt största fokus att ligga på gränsen mellan 

dröm och verklighet samt att se hur försvinnandet av kvinnorna triggar igång en rad 

olika, surrealistiska händelser, dessa händelser är i båda romanerna starkt anknutna till 

våld, sexualitet och sex. När det gäller Sputnik tänker jag främst studera Sumires 

försvinnande och Myûs förflutna. I Fågeln som vrider upp världen har jag valt att bara 

studera den andra delen, ”Fågeln som siare: juli – oktober 1984”, då mitt fokus kommer 

att ligga på Kumikos försvinnande, brunnen som står på den övergivna granntomten, 

hotellet som finns i huvudkaraktärens Toru Okadas medvetande och Kreta Kanos 

historia. Jag har även tänkt undersöka de olika kvinnorna i båda romanerna under 

rubriken Försvunna kvinnor i analysen, då deras historier ofta leder till ett försvinnande 

på ett eller annat sätt, vilket även ger utrymme till att undersöka den andra sidan och 

hur den porträtteras i de båda romanerna, samt dess inverkad på den här sidan 

(romanens verklighet). Försvunna kvinnor kommer även att fungera som min 

slutdiskussion då jag väver samman Murakamis romaner för en gemensam analys och 

utifrån det når min slutsats. Ju längre in i analysen jag kommer, desto mer kommer jag 

att avvika från den traditionella synen på magisk realism och fokusera mer på hur den 
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andra sidan representeras i Murakamis romaner, då jag finner att detta metafysiska plan 

kan ses som en nyare version av den magiska realismens två världar. 

  

1.2 Forskningsöversikt 
 

I beskrivningen av magisk realism använder jag mig av en antologi vid namn Magical 

realism: Theory, History, Community4. Jag har i den här antologin använt mig av texter 

kring latinamerikansk litteratur och den postmoderna vinkeln på magisk realism och 

därtill även en text som behandlar magisk realism i samtida japansk litteratur. 

   För att vidare beskriva begreppet magisk realism har jag också använt Kenneth 

S. Reeds What is Magical Realism? An explanation of a Literary Style5. Reeds förhåller 

sig på många ställen till Todorovs syn på det fantastiska vilket jag har med i min studie 

av den magiska realismen som genre, men Reeds ger även en kortare sammanfattning 

av just vad som är den magiska realismen idag.  

Jag har även använt mig av avhandlingen Literature’s Postmodern Condition: 

Representing the Postmodern in the Translated Novel (Diss.,)6 av Deirdre Flynn. Flynn 

behandlar postmoderniteten hos Murakami; många ser på hans användande av magisk 

realism som en effekt av det postmoderna Japan. Jag har även använt mig av en intervju 

med Murakami i The Paris Review7, då det är både intressant och för mig viktigt att ta 

med hur han själv ser på sitt författande. Detta är även relevant för att ge en bakgrund 

till hans litterära karriär.  

  När det kommer till Murakamis användning av magisk realism har jag använt 

Dreaming in Isolation: Magical realism in Modern Japanese Literature (Diss.,)8 av Ida 

Mayer, Magical realism and the search for Identity in the Fiction of Murakami Haruki9 

                                                
4 Zamora, Lois & Faris, Wendy (Red), Magical Realism, Durham & London: Duke University Press 
1995  
5 Reeds, Kenneth S. What is Magical Realism? An explanation of a Literary Style. New York: The Edwin 
Mellen Press, 2013 (E-Bok)  
6 Flynn, Deirdre Literature’s postmodern Condition: Representing the Postmodern in the Translated 
Novel. Diss., University of Limerick. 2014 
7 Wray, John, The art of Fiction. Interview with Haruki Murakami. Paris Review. No 170, Summer 2004 
http://www.theparisreview.org/interviews/2/the-art-of-fiction-no-182-haruki-murakami (hämtad 2015-11-
17)  
8 Mayer, Ida. Dreaming in Isolation: Magical Realism in Modern Japanese literature. Diss., Carnegie 
Mellon University, 2011  
9 Strecher, Matthew C. ”Magical realism and the search for Identity in the Fiction of Murakami Haruki” i 
The Journal of Japanese Studies, Vol. 25, No. 2 (1999) http://www.jstor.org/stable/133313 (hämtad 
2015-10-11) 
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av Matthew C. Strecher samt hans bok The Forbidden worlds of Haruki Murakami10 där 

han behandlar hur Murakami använder sig av det magiska och bisarra i sina romaner. 

Jag har valt dessa tre texter för att de alla behandlar magisk realism hos Murakami såväl 

som i samtida japansk litteratur.  

   Matthew Strecher har under flera år ägnat sig åt att skriva om Murakamis 

författarskap och i The Forbidden worlds tar han upp Murakamis användande av nya 

världar och vad de får för konsekvenser. Jag har flitigt använt mig av den här och hans 

artikel ”Magical realism and the search for Identity in the Fiction of Murakami Haruki” 

i analysen, då båda dessa behandlar Fågeln som vrider upp världen ur två olika 

perspektiv: den magiskt realistiska och det metafysiska. 

 

1.3 Haruki Murakamis författande 
 
Haruki Murakamis internationella genombrott kom efter succéromanen Fågeln som 

vrider upp världen (1994-95)11 och han har sedan dess skrivit en uppsjö av romaner där 

gränsen mellan dröm och verkligheten suddas ut. Det är allt från makrill som faller från 

himlen till gyllene enhörningar och människor som delar drömmar med varandra, oftast 

omedvetet, som präglar den litterära Murakamis romaner.  

   I Murakamis författarstil finns den en konstant närvaro av det bisarra och den 

andra sidan, han har själv sagt att han föredrar det surrealistiska framför det realistiska. 

När han skrev Norwegian Wood (1987) bestämde han sig för att skriva en roman 

som var hundra procent realistisk och sa även att den erfarenheten var viktig för 

honom.12 Sedan dess har han dock hittat tillbaka till sin egen stil, den som blandar 

vardagliga och realistiska element med magiska och surrealistiska inslag.  

Det finns en rad olika läsningar av Murakami och hans romaner. Dominerande 

teman i dessa är isolering, postmodernism, individualitet och feminism, såväl som 

magisk realism och surrealism13. Detta har öppnat upp gränserna för vad en enda roman 

kan betyda och speglar Murakamis huvudpersoner i ett multitematiskt ljus där deras 

omständigheter och handlingar kan tolkas på ett eller flera sätt. “Murakami's central 

                                                
10 Strecher, Matthew, The Forbidden Worlds of Haruki Murakami, University of Minnesota Press, 
Minneapolis, 2014 (E-bok)  
11 Den svenska översättningen av Eiko och Yukiko Duke kom ut 2007  
12 Wray, John, “The art of Fiction. Interview with Haruki Murakami.” Paris Review. No 170, Summer 
2004 http://www.theparisreview.org/interviews/2/the-art-of-fiction-no-182-haruki-murakami (hämtad 
2015-11-17) (min övers.) 
13 Flynn, Deirdre Literature’s postmodern Condition: Representing the Postmodern in the Translated 
Novel. Diss., University of Limerick. 2014 
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theme for most of his career has thus been that the concept of individual identity runs 

counter to the dominant social structure of post-1970 Japan.”14  

   Detta gäller ju självklart inte bara karaktärerna utan också handlingen såväl som 

tonen i romanen. Kafka på stranden kan läsas ur flera olika perspektiv, samtidigt som 

den handlar om en ung pojke (Kafka Tamura) som rymmer hemifrån är den präglad av 

såväl intertextuella relationer till Oidipus och även till Franz Kafka, vilket hörs både på 

namnet och hur huvudpersonen Kafka berättar att detta är hans favoritförfattare.  

Medan Murakami skrev Fågeln som vrider upp världen, befann han sig i USA 

och berättade i intervjun i The Paris Review att hans upplevelser där gjorde att boken 

antagligen blev mycket mer annorlunda än den blivit om han hade varit kvar i Japan:  
During the four years of writing The Wind-Up Bird Chronicle, I was living in the U.S. 

as a stranger. That “strangeness” was always following me like a shadow and it did the same to 
the protagonist of the novel. Come to think of it, if I wrote it in Japan, it might have become a 
very different book.15 
 

Men vad är det som gör att Murakami är så globalt erkänd och omtyckt? Deirdre Flynn 

anser att anledningen till att Murakamis romaner kan ses så västerländska fastän de är 

skrivna i Japan är på grund av Murakamis egen förkärlek till den västerländska 

kulturen. I sin avhandling skriver Flynn som följer: ”I propose that Murakami’s novels 

act as a postmodern bridge between the East and the West, breaking down traditional 

barriers of cultural experience”16, och menar att det är denna ”bro” som kopplar 

samman kulturer och traditioner från båda delarna av världen och gör den så tillgänglig. 

  

2. Vad är magisk realism? 
 

Jag kommer i detta avsnitt att behandla den magiska realismen genom åren, från något 

utav det fantastiska till vad det är idag och hur den får plats i samtida litteratur, med 

målet att försöka göra detta komplexa begrepp mer förståeligt. Matthew Strecher 

sammanfattar magisk realism väldigt enkelt, (som han själv uttrycker det): ”In a very 

simple nutshell, magical realism is what happens when a highly detailed, realistic 

setting is invaded by something ’too strange to believe.’”17 Och jag hoppas att jag i 

detta avsnitt kommer lyckas förklara vad som är too strange to believe.   

                                                
14 Strecher, Matthew C. ”Magical realism and the search for Identity in the Fiction of Murakami Haruki” i 
The Journal of Japanese Studies, Vol. 25, No. 2 (1999) s. 280 http://www.jstor.org/stable/133313  
(hämtad 2015-10-11) 
15 Wray, John, The art of Fiction. Interview with Haruki Murakami. Paris Review. No 170, Summer 2004   
16 Flynn., s. 363  
17 Strecher. ”Magical realism and the search for Identity”, s. 267 
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Wendy Faris och Lois Zamora skriver ett inledande kapitel i sin antologi där de 

presenterar bokens innehåll och går sedan över till att förklara magisk realism, om än 

väldigt kort och koncist på endast 11 sidor. Deras inledning presenterar de andra 

forskarna såväl som vad många av dem anser i frågan om magisk realism och dess 

diskurs.  
Several essays in our collection suggests that realism intends its version of the world as 

a singular version, as an objective (hence universal) representation of natural and social realities 
– in short, […] realism functions ideologically and hegemonically.18  
 

”Medan magisk realism inte kan ses som lika dominerande öppnar den istället upp för 

mångfaldiga interaktioner”19, dessa interaktioner kan vara mellan människor såväl som 

kulturer och politiska uppfattningar, och dess premiss är på så vis att den värld som 

porträtteras inte nödvändigtvis följer de regler som vår egen värld har, utan öppnar upp 

för det okända genom att bryta det vardagliga med hjälp av ”magiska”20 händelser.  

  

2.1 Magisk realism som genretradition 

  Termen kom först på tal 1923 när den tyska konstkritikern Franz Roh använde 

orden magisk realism för att beskriva den nya typen av konst som uppkommit i Europa, 

han ansåg att den magiska realismen var postexpressionism, men var nog inte medveten 

om hur långt denna term skulle ta sig både geografisk och i debatter om bland annat 

litteratur.21 Det finns de som argumenterar för att magisk realism är bunden till 

latinamerikansk litteratur, då det var ett sätt för folket att uttrycka sina politiska åsikter 

genom det magiska och fantastiska. ”Magical realism […] is typically seen as achieving 

its canonical incarnation in Gabril García Márquez’s One Hundred Years of Solitude.”22 

Faris och Zamora diskuterar den snäva synen på att magisk realism endast kan komma 

från Sydamerika: ”It is true that Latin Americanists have been prime movers in 

developing the critical concept of magical realism and are still primary voices in its 

discussion, but this collection considers magical realism an international commodity.”23 

                                                
18 Zamora, Lois & Faris, Wendy. “Introduction: Daiquiri Birds and Fluabertian Parrot(ie)s.” i Parkinson, 
Lois Z & Faris, Wendy B. (Red) Magical Realism (s.1-11). Durham & London: Duke University Press, 
1995, s. 3 
19 Ibid., s 3 (min övers.) 
20 Det behöver inte nödvändigtvis vara just magi som gör att de realistiska strukturerna i historian bryts, 
utan snarare bara händelser som kan ses till det omöjliga eller extraordinära. Längre fram återkommer jag 
till det fantastiska som en föregångare till magisk realism.   
21 Reeds, Kenneth S. What is Magical Realism? An explanation of a Literary Style. New York: The 
Edwin Mellen Press, 2013, s. 41 
22 Ibid., s. 127 
23 Zamora, Lois & Faris, Wendy., “Introduction: Daiquiri Birds and Fluabertian Parrot(ie)s.” s. 2 
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Under modern tid har den magiska realismen, inte bara anammats på ett internationellt 

post-kolonialt plan, utan också arbetats in i den postmoderna diskursen. Andra 

argumenterar för att även om det har sina rötter i den latinamerikanska litteraturen, är 

det nu mer en postmodernistisk diskurs som förskjuter det typiska Euro-Amerikanska 

fokusen på realism och positivism.24  

 

  2.1.1 Det fantastiska som förfader  

Magisk realism går ut på att förvrida verkligheten så som vi känner den, till 

någonting nytt och fantastiskt. Tzvetan Todorov grundade sin teori som behandlade det 

fantastiska i litteraturen på läsarens ”tveksamheter” till det magiska i ett tillsynes 

vardagligt och realistiskt berättande.25 ”In a way, the dilemma placed before the reader 

is one for choosing either a positivist explanation (the uncanny) or an anti-positivist 

solution (the marvelous) to the presence of a magical seeming moment within realistic 

representation.”26 Enligt Todorov var det upp till läsaren att bestämma sig om de kan 

tillåta det magiska att bara vara någonting ”uncanny”, eller låta det vara någonting 

”marvelous”. Det var alltså läsaren som satte gränsen för var verkligheten bröts av det 

magiska och fantastiska, eller om det snarare kunde finnas mer realistiska skäl till 

händelserna. Så som när ett fönster går upp utan att någon är i närheten av det, är det ett 

spöke, någon från den andra sidan? Eller var fönstret bara inte stängt ordentligt från 

början? 

   Det är många som kan påstå att Kafka använder sig av traditionell 1800-tals 

fantastik när han skrev Förvandlingen27, men Jaime Alazraki menade att han inte skrev 

enligt traditionell fantastisk litteratur, men behöll en ”fantastic aura”28 och 

argumenterade därmed för att det fantastiska utvecklats till någonting nytt. Kenneth 

Reeds citerar honom som följer: ”[…] the existence of a new space; one which he 

considered a twentieth-century evolution of the nineteenth-century’s fantastic.”29 

Alazraki myntade därför termen ”neo-fantastik”, för att förklara förändringarna inom 

den fantastiska litteraturen från 1800-talet till 1900-talet: ”[…] the key to the neo-

fantastic is the representation of a fantastic event in such a way that it becomes natural 

                                                
24 Strecher, “Magical realism and the Search for Identity”, s. 268 
25 Reeds, s. 82 
26 Ibid., s. 83 
27 Reeds, s. 81-82 (min övers.) 
28 Ibid., s. 81 
29 Ibid., s. 82 
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within the narration.”30 Det är denna ”neo-fantastiska” terminologi som sedan kunde 

användas på såväl Jorge Luis Borges som Franz Kafka för att förklara de surrealistiska 

och magiska element i deras texter, då det inte riktigt är magisk realism, utan snarare en 

föregångare, som redan har öppnat upp för bisarra händelser.   

 

2.1.2 Trender & Teman 

  Luis Leals text ”Magical Realism in Spanish American Literature” tar upp 

skillnaden mellan fantasy och magisk realism. I den magiska realismen händer allting i 

vår accepterade ”verklighet”, till skillnad från fantasyförfattare som bygger nya världar 

där vad som helst är möjligt, är det omöjliga nu en del av vår värld.31 Även Scott 

Simpkins tar upp detta i sin text, men där handlar det snarare om att vara trovärdig än 

att skilja på fantasy och magisk realism. ”To prevent an overwhelming sense of 

disbelief, magical realists present magical things in unusual ways [...] to stress their 

innately magical properties.”32 Vad Simpkins menar är att för att inte tappa läsarens 

förtroende presenterar författaren sina magiska eller mystiska element genom sådant 

som redan är känt för läsaren. Precis som den ryska formalismen ägnade sig åt 

främmandegöring, blir detta inom den magiska realismen ett sätt för författaren att 

presentera sådant som läsaren redan är bekant med: ”[…] elements that are often present 

but have become virtually invisible because of their familiarity.”33 Hos Murakami är det 

till exempel Torus brunn, katterna som kan tala eller månen, som presenteras på nya och 

främmande sätt. Det blir också tydligt i viss litteratur att den ger en egen tolkning av 

gamla myter eller folkhistorier men genom en ny lins och på så vis kompletterar den 

”realistiska världen”.34  

García Márquez berättade att han kunde skriva One Hundred Years of Solitude 

genom att bara titta på vår verklighet utan rationalistiska begränsningar. Simpkins 

förklarar det på följande vis: ”In effect, he is arguing that the magical text operates 

virtually as a corrective to traditional tenets of mimesis, incorporating those unreal 

elements which in themselves antithetically ground reality.”35  

                                                
30 Ibid., s. 84 
31 Leal, Luis “Magical realism in Spanish American Literature” i Parkinson, Lois Z & Faris, Wendy B. 
(Red) Magical Realism (s.119-123). Durham & London: Duke University Press, 1995, s. 121 (min övers.) 
32 Simpkins, Scott ”Sources of Magic Realism/Supplements to realism in Contemporary Latin American 
Literature” i Parkinson, Lois Z & Faris, Wendy B. (Red) Magical Realism (s.145-159). Durham & 
London: Duke University Press, 1995, s. 150 
33 Simpkins, “Sources of Magic Realism/Supplements to realism in Contemporary Latin American 
Literature” s. 150 
34 Ibid., s. 150 
35 Ibid., s. 149 
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  Faris och Zamora håller sig till samma tema i sin inledning men istället för att se 

magisk realism som ett komplement till den verkliga världen och realismen, är den 

snarare ett medel för att ytterligare utforska litteratur och fiktion, genom att blanda de 

olika världarna: “Magical realism often facilitates the fusion, or coexistence, of possible 

worlds, spaces, systems that would be irreconcilable in other modes of fiction.”36 

För att återkoppla till den brutna verkligheten som Angel Flores beskrev den, där 

vardagen förvandlas till “the awesome and the unreal”37 finner vi samma förklaring hos 

Matthew Strecher: ”[…] magical realism is what happens when a highly detailed, 

realistic setting is invaded by something ’too strange to believe.’”38  

  Vad kan ses som något ”too strange”? Är det hos Kafka där Gregor Samsa 

förvandlas till en insekt utan förklaring? Hos Márquez vars karaktärer kan överleva i 

hundra år på grund av ren envishet? Eller hos Murakami där en man iklädd fårdräkt tar 

sig in i drömmar och det regnar fisk? Alla dessa författare bryter verklighetens 

premisser och ger liv åt nya intensiva världar där det som sker sällan får någon 

förklaring, och den värld man tror sig vara bekant med snart kan förvandlas till 

någonting magiskt och fantastiskt.  

 

 2.1.3 Wendy B. Faris fem budord  

I sin text ”Sheherazades children: Magical realism and Postmodern fiction” 

presenterar Faris de kännetecken som blivit återkommande i forskningen av bland annat 

Leal, Flores och Todorov i en lista hon kallar för ”Primary characteristics of Magical 

Realist fiction.”39 Hennes fem punkter tar upp de delar av den magiska realismens teori 

och funktion i en lättillgänglig och komprimerad form. Jag kommer här att summera 

hennes lista för att sedan kunna gå vidare till Haruki Murakami och hans användning av 

den magiska realismen.   

  1) “The text contains an ‘irreducible element’ of magic, something we cannot 

explain according to the laws of the universe as we know them. In the terms of the text, 

magical things ‘really’ do happen […]”40 Inom vår värld (den fiktiva avbildningen) 

                                                
36 Zamora, Lois & Faris, Wendy., “Introduction: Daiquiri Birds and Fluabertian Parrot(ie)s.” i Parkinson, 
Lois Z & Faris, Wendy B. (Red) Magical Realism (s.1-11). Durham & London: Duke University Press, 
1995, s. 5-6 
37 Flores, Angel. “Magical realism in Spanish American Fiction.” i Parkinson, Lois Z & Faris, Wendy B. 
(Red) Magical Realism (s.109-118). Durham & London: Duke University Press, 1995,  s.114 
38 Strecher. ”Magical realism and the search for Identity”, s. 267 
39 Faris, Wendy B. ”Sheherazades children: Magical realism and Postmodern fiction” ” i Zamora, Lois  & 
Faris, Wendy B. (Red) Magical Realism (s.163-190). Durham & London: Duke University Press, 1995, s. 
167 
40 Ibid., s. 167 
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existerar det magiska och fantastiska, och inom fiktionens ramar är det som händer på 

riktigt, och man kan inte bortse från detta, då reglerna förändras från realistiska till 

magiska villkor.  

   2) “Realistic descriptions create a fictional world that resembles the one we live 

in, in many instances by extensive use of details.”41 En högdetaljerad prosa öppnar sig 

för oss som om det vore en del av den realistiska litteraturen, men bryts och vävs 

samman med det magiska. Dock fortsätter beskrivningarna att vara detaljerade och lik 

ett återberättande av den värld vi känner till.   

  3) “The reader may hesitate […] between two contradictory understandings of 

events – and hence experiences some unsettling doubts .”42 Här återkopplar Faris till det 

Todorov skrev om den fantastiska litteraturen. Det finns två alternativa vägar för läsaren 

att se på det magiska i litteraturen, det är antingen att se det som någonting kusligt, eller 

att acceptera det som någonting fantastiskt.  

   4) “The magical realist vision exists at the intersection of two worlds, at an 

imaginary point inside a double-sided mirror that reflects in both directions.”43 Faris 

beskriver detta som att vi upplever närheten av en annan värld, där läsaren får uppleva 

både vår värld och den nya. I Murakamis Hard-Boiled Wonderland & the End of the 

World, förflyttas jaget från vår värld, till den andra sidan som benämns vid the Town, 

och tillbaka igen. The Town existerar både innanför och utanför ramarna för vår 

verklighet då människorna som bor där har rötter i vår värld som de snart glömmer bort 

i den andra världen.   

   5) “These fictions question received ideas about time, space, and identity. […] 

one thing it achieves is ‘the emergence of a new space and a new temporality.’”44  

Villkoren för tid och rum är annorlunda och fungerar inte helt i korrelation med vår 

egen uppfattning av dem. Det kan finnas platser som upplevs nästan heliga och där 

minnen rinner fram och tar över i texten45, här kan någonting som skett för en lång tid 

sedan plötsligt träda fram som om det hände i textens ”nutid”. Dessa fem punkter Faris 

tar upp är som sagt en sammanfattning av bland annat det som jag redan tagit upp men 

också sådant som blir tydligare i analysen. I Murakamis världar är det mycket vanligt 

med ”minnen som läcker igenom barriärer i verkligheten” och de finns ofta att hämta på 

en plats. I Kafka på stranden är det biblioteket, i Fågeln som vrider upp världen är det i 

                                                
41 Ibid., s. 169 
42 Ibid., s. 171 
43 Ibid., s. 172 
44 Faris, ”Scheherazade’s children: Magical realism and Postmodern fiction”, s. 173 
45 Ibid., s. 174 
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brunnen. ”As we read magical realist texts, the magic seems to grow almost 

imperceptibly out of the real, giving us, as Rushdie puts it, a dense ’commingling of the 

improbable and the mundane.’”46  

 
  
3. Analys 
 
Murakami är känd för att blanda magi med vardag och som jag redan gått igenom är 

detta ett återkommande tema som författaren själv uppskattar. 

   Med hjälp av Matthew Strecher och Ida Mayers forskning kommer jag i detta 

avsnitt att analysera Murakamis användning av den magiska realismen och hans 

metafysiska värld, där sexualitet och våld ofta används för att bryta genom barriären 

som existerar mellan de båda sidorna. Den sista punkten 3.4 kommer att fungera både 

som analys men också som min avslutande diskussion där jag fokuserar på de försvunna 

kvinnorna i båda romanerna, inte bara Kumiko och Sumire utan också de kvinnor som 

tagit plats och delat med sig av sina historier.  

 Anledningen till att jag valt att göra detta till min slutdiskussion är för att jag 

anser att de försvunna kvinnorna på sina olika sätt och med sina olika historier bidrar till 

en representation av Murakamis egen stil och vikten av hans metafysiska världar.  

 
3.1 Haruki Murakamis magiska världar 
 
   Till skillnad från den magisk realism som användes av latinamerikanska 

författare för att uttrycka sig politiskt och förklä sina motiv genom det fantastiska, 

presenterar Murakami istället karaktärer som känner sig ouppfyllda, i många aspekter av 

sina liv och isolerar sig, både känslomässigt och professionellt, ”som en reaktion på den 

traditionella kulturens struktur och bubbelekonomins kollaps i ett samtida Japan”.47   

   Vad man uppfattar i Murakamis romaner är en stark relation till den 

västerländska kulturen, då hans karaktärer både lyssnar på blues och klassisk musik av 

kompositörer som Schubert och Hayden, kokar pasta och läser romaner av stora 

västerländska författare. Om man jämför detta med Kenzaburo Oe, som var mycket 

kritisk till den västerländska kulturens intåg i Japan och istället ville värna om det som 

var traditionellt japanskt, kan man få en känsla för den problematik som Murakamis 

                                                
46 Ibid., s. 174 
47 Mayer, Ida. Dreaming in Isolation: Magical Realism in Modern Japanese literature. Diss., Carnegie 
Mellon University, 2011, s. 2 (min övers.) 
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karaktärer står inför: vad är jag? Detta representerar sig åtskilda gånger hos hans 

protagonister, då de står inför frågan om vilka de är. Vad innebär det egentligen att 

existera i detta samtida Japan? Susan Napier tar upp problemet med identitet i samtida 

Japan i sin text “The Magic of Identity: Magical Realism in Modern Japanese Fiction”, 

och betonar att osäkerheten på identitet handlar om en krock mellan kulturer: ”To many 

writers and intellectuals, modern Japanese culture is a culture whose identity has been 

warped and transmogrified, not by outside pressure so much as by its own response to 

outside pressure.48” Varpå hon menar att det är främst i japansk fantasy som detta 

problem blir som tydligast: ”[…] to the post-war years where some of the best of 

contemporary Japan’s writers routinely create their own form of magical realism to 

describe a Japan that mimetic fiction can no longer encapsulate.”49 

  Genom att placera sina karaktärer innanför en ram av isolering, där de är helt 

upptagna av att utföra oviktiga sysslor eller gräva ned sig i sitt arbete, behövs det 

någonting som tar karaktären ut ur sitt eget huvud, och ger dennes existens en ny 

mening och, på så vis även berättelsen, ett syfte. Det är här det övernaturliga kommer 

in.  
Murakami’s characters are perfect candidates for magical events, not only because 

they need something big to shake them out of isolation, but also because there are really no 
external sources to either explain away and make ordinary or verify these magical events.50 
 

Författaren och kritikern Luis Leal menar att det egentligen inte ges utrymme för 

psykoanalytiska perspektiv i den magiska realismens fiktion: Det handlar inte om att 

analysera varför en karaktär gör som de gör, eller varför de inte kan uttrycka sig 

själva,51 men eftersom att Murakamis karaktärer ofta befinner sig i en livskris i 

romanens början, vare sig det gäller skilsmässa, relationsproblem eller död inom 

familjen finns det utrymme för att analysera såväl karaktärernas beteende som deras 

handlingar. Något som Murakami ofta låter karaktärerna göra själva, möjligen för att 

läsaren inte skall lägga alltför stort fokus på detta.  

  Drömmar används av såväl Murakami som andra författare inom magisk 

realism: ”Dreams are the perfect vehicle because they are already so strange, dipping 

into our subconscious, that given power they become magic. In addition, dreams are a 

                                                
48 Napier, Susan. ”The Magic of Identity: Magic Realism in Modern Japanese Fiction” i Parkinson, Lois 
Z & Faris, Wendy B. (Red) Magical Realism (s.451-475). Durham & London: Duke University Press, 
1995, s. 453 
49 Ibid., s. 453 
50 Mayer, s. 17 
51 Leal, s. 121 (min övers.) 
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limtiless source of magic that cannot be verified“52 Det är i drömmarna som hemligheter 

och handlingar utanför karaktärernas eget medvetande och kontroll tar vid. Personer 

från deras verkliga liv är ofta medverkande. I Sputnik Älskling drömmer Sumire om att 

hennes döda mor ska berätta någonting för henne, en viktig sanning som Sumire måste 

få veta och i Den färglöse Herr Tazaki (2014) drömmer huvudpersonen Tsukuru att han 

våldtar en av sina bästa vänner och får sedan höra att hon haft samma dröm. 

”Murakami explores ’how the world, our insignificant daily lives, might or might not 

change after introducing one tiny vibration.’ It is for that reason that Murakami’s work 

seems to fall into the general category of ‘magical realism’.”53 Den aspekt av magisk 

realism som Murakami använder som flitigast är skapandet av nya, närliggande världar 

som på ett eller annat sätt flyter ihop med den realistiska och ”accepterade” verkligheten 

i romanerna. I sin bok The forbidden worlds of Haruki Murakami tar Matthew Strecher 

upp de olika världarna som presenteras och samexisterar inom ramarna för romanerna. 

De skiljer sig väldigt sällan åt, utan handlar om ett samspel mellan den medvetna och 

undermedvetna världen, även kallad för den metafysiska världen. I den japanska 

litteraturkritiken kallas den andra sidan achiragawa detta betyder helt enkelt, ”over 

there”54. “Murakamis metaphysical other world stands outside the boundaries of what 

we think of as reality, [and] can (usually) be reached only unconsciously, by accident or 

chance (much, in fact, like entering the state of sleep).”55 Sambandet mellan Murakamis 

andra sida och den här sidan, förklarar Strecher genom att måla upp en bild där vår 

värld har en passage till den andra sidan, och det är genom denna länk karaktärerna 

kommer till achiragawa.56  

   När Toru klättrar ner i brunnen och gör sig bekväm, slungas han in i en djup 

sömn, varpå han drömmer om ett labyrintliknande hotell och rum 208. Brunnen 

representerar på så vis den passage som leder Toru från denna sidan till den andra. I 

1Q84 (2011) är det trappan från motorvägen som leder Aomame från Tokyo på den här 

sidan till ett metafysiskt Tokyo där två månar svävar på himlen. Det är inte alltid som 

karaktärerna slungas från den här sidan till den andra genom sömnen men det sker oftast 

utan deras vetskap och utan förklaring.  

 
                                                
52 Mayer, s. 16 
53 Kazuhiro, Yokoo, Murakami Haruki: kyuju nendai s. 31-32, citerat i Strecher, “Magical realism and the 
Search for Identity”, s. 267 
54 Strecher, Matthew, The Forbidden Worlds of Haruki Murakami, University of Minnesota Press, 
Minneapolis 2014, s. 71 
55 Strecher, The forbidden worlds of Haruki Murakami, s. 72 
56 Ibid., s. 72 
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3.2 Fågeln som vrider upp världen: Fågeln som siare: juli – oktober 
1984 

”Jag misstänker att ni aldrig kommer hitta katten igen, om inte något 

extraordinärt sker.”57 Detta är början till andra delen av Fågeln som vrider upp världen 

där Toru Okadas katt har försvunnit, några dagar efter det försvinner även hans hustru 

Kumiko utan ett spår. En siare vid namn Malta Kano, hör av sig till Toru och berättar att 

katten inte kommer tillbaka. Den apatiska huvudkaraktären Toru slungas då från sin 

vardagliga och tråkiga tillvaro in i en värld där människor kan träda in i andras drömmar 

och livets frågor kan få sina svar från botten av en brunn. Han blir vän med grannflickan 

Mei Kasahara, och får senare höra av sin svåger Noburo Wataya att Kumiko lämnat 

honom för en annan man och att de borde skilja sig, senare skriver även Kumiko ett 

brev där hon berättar om en affär hon haft med en annan man och ber Toru att gå med 

på skilsmässan. Löjtnant Miyama besöker Toru i egenskap av deras gemensamma väns 

bortgång; han berättar om Japans ockupation av Manchuriet, när han var soldat och blev 

torterad och nedslängd i en brunn. Denna historia inspirerar senare Toru att utforska 

brunnen som finns på tomten till ett övergivet hus i grannskapet och finner där ett mörkt 

rum med en kvinna som söker efter sin identitet.    

 

3.2.1 Brunnen som en metafysisk passage 

                 ”’Jag säger det ju för er skull’ […] ’Om ni går längre, kommer ni inte att 

kunna återvända. Fattar ni det?’”58 Som jag tidigare nämnt finns det en passage från den 

här sidan till den andra. I Fågeln som vrider upp världen är passagen till den andra 

sidan genom brunnen och den andra sidan framställs som ett hotell och främst rum 208. 

”Seated at the bottom of his [Torus] own well, he attempts to separate his body and his 

’core’ from one another.”59 Vilket han lyckas med och hittar till en plats där både 

minnen och drömmar blandas ihop och spelas upp framför honom som om han 

upplevde dem för första gången. ”I det märkliga dunklet fick mitt minne en kraft det 

aldrig tidigare hade haft. Alla situationer, alla lösryckta bilder som manades fram inom 

mig var märkvärdigt klara in i minsta detalj. Det kändes nästan som om jag skulle 

kunna ta på dem.”60 Och precis som Faris skrev om i sin lista fungerar brunnen inte bara 

                                                
57 Murakami, Haruki. Fågeln som vrider upp världen, (översättare Eiko och Yukiko Duke) Norstedts, 
Stockholm 2007, s. 207 
58 Murakami, Fågeln som vrider upp världen, s. 280 
59 Strecher, The Forbidden Worlds of Haruki Murakami, s. 91 
60 Murakami, Fågeln som vrider upp världen, s. 256 
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som en passage till den andra sidan utan också som en plats där minnen och händelser 

bryter sig igenom det förflutna och agerar som en del av berättelsen. 

                När Toru sedan somnar, hamnar han återigen i rum 208 där den mystiska 

kvinnan väntar på honom. Deras konversation handlar om hur gärna hon vill att Toru 

ska hjälpa henne att komma ihåg vem hon är. ”Toru Okada, var snäll och ta reda på mitt 

namn. Eller rättare sagt, du behöver inte leta. Du vet redan mitt namn. Det enda du 

behöver göra är att minnas det.”61 Efter att hon bett Toru om hjälp säger den mystiska 

kvinnan åt honom att han måste gå: ”Om den där mannen hittar dig blir det säkert 

problem. Han är mycket farligare än vad du tror.”62 Hon syftar på Noburo Wataya, men 

säger inte hans namn, detta är någonting man får reda på senare. Kvinnan tar Torus 

hand och leder honom genom en vägg som Toru tycker liknar gelé: ”[…] jag går 

igenom en vägg för att ta mig från en plats till en annan.”63 Och väl där inne kysser 

kvinnan Toru och något feberliknande hettar till på hans kind. ”När jag öppnade ögonen 

var jag på andra sidan väggen. Längst nere i den djupa brunnen.”64 Kvinnan visste hur 

hon skulle hjälpa Toru tillbaka från den andra sidan och han återfinns på botten av 

brunnen; ingången till den andra sidan.  

               När Toru sedan tagit sig upp ringer Malta Kano och frågar om han varit iväg 

någonstans, Toru svarar att det har han varpå hon frågar: ”[…] men är det möjligtvis så 

att ni var oerhört långt borta?”65 Hon förklarar sedan att hon inte känner sin lillasysters 

existens längre och är mycket orolig. När Toru är på väg till brunnen igen för att ta bort 

repstegen sitter Kreta Kano på botten och hennes inre har under den här tiden förflyttats 

genom passagen från vår värld till någonstans oerhört långt borta.66  

När Faris skrev sin lista om de fem huvudmomenten inom den magiska 

realismen var närliggande världar och platser där minnen rinner igenom mycket 

centrala. Strecher använder sig av det metafysiska planet för att förklara Murakamis 

andra världar. Dessa två är i grund och botten exakt samma sak, men går under olika 

namn. Att istället kalla det för Metafysiskt kan ge en antydan till att denna värld 

fungerar bortom de premisser som finns i vår.  

                                                
61 Ibid., s. 283 (kursiv i original) 
62 Ibid., s. 283 (min kursiv) 
63 Ibid., s. 284 
64 Murakami, Fågeln som vrider upp världen., s. 285 
65 Ibid.,  s. 322 (kursiv i original) 
66 Även om Kreta Kano lyckades ta sig till rum 208 en gång när Toru drömde om det, betyder det inte att 
hon hamnade på samma plats nu, då rummet (och hotellet i sin helhet) med största sannolikhet är en 
representation av Torus mörka inre. 
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Brunnen är i detta fall den passage som leder till den metafysiska plats, men den 

tar inte bara Toru till den andra sidan utan fungerar som en reva i tid och rum, där hans 

minnen nästan kommer till liv framför honom. Även detta påpekar Faris är mycket 

vanligt inom genren.67  

 

3.3 Sputnik Älskling 

Romanen Sputnik Älskling handlar om Sumire, och hennes omtumlande 

kärleksrelation till Myû, en gift och äldre kvinna som efter att ha träffat Sumire en gång, 

vill anställa henne. K är bokens huvudperson, men romanen handlar i första hand om 

Sumire och hennes relation till Myû men allting återberättas av K. Sumire är fast 

besluten av att bli författare, hon klär sig lustigt, har ovårdat hår, röker 2 paket cigaretter 

om dagen och har en ganska vass attityd, men efter att hon träffar Myû börjar hon ändra 

på sig. Hon ärver kläder av en bekant till Myû, börjar sminka sig, borstar håret och läser 

italienska då hon accepterat en anställning som Myûs sekreterare.  

                  Sumire och Myû åker på en spontan affärsresa till Europa. Sumire skriver då 

ett brev till K för att berätta om Rom och hur förälskad hon är i Myû. Några dagar efter 

att K fått ett andra brev ringer det på telefonen mitt i natten, det är Myû som i andra 

änden berättar att Sumire har försvunnit, utan ett spår. Myû vill att K skall komma till 

Grekland och hjälpa henne leta efter Sumire. En dag åker Myû till konsulatet för att få 

hjälp och under den tiden försöker K hitta ledtrådar till Sumires försvinnande, på hennes 

dator snubblar han över två dokument, som bara är döpta till Dokument 1 och 

Dokument 2. 

 
 3.3.1 Sumires ouppfyllda åtrå 
 

Sumire har tills det att hon träffat Myû aldrig känt ett behov av sex, men nu när hon är 

så nära kvinnan hon älskar är det nästan omöjligt för henne att tänka på någonting annat 

medan Myû bara känner uppskattning inför Sumires åtrå men ingen lust själv.  

                  I slutet på Dokument 1 som Sumire skrivit står det ”Om Myû inte accepterar 
mig, vad gör jag då? I så fall måste jag på nytt svälja sanningen. […] Blod måste flyta. 

Jag måste slipa min kniv och skära halsen av en hund någonstans.”68  I sammanhanget 

                                                
67 Även om jag inte tog med de kapitel ur boken där Toru minns tillbaka till den tid då han precis träffat 
Kumiko och det hela beskrivs som om det hände för första gången återkopplar detta onekligen till det 
Faris pratade om som en reva i tiden, där minnena får en chans att träda igenom tid och rum och ta plats i 
händelsernas centrum. 
68 Murakami, Sputnik Älskling, s. 193 
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kan man se att det Sumire vill att Myû skall acceptera är hennes kärlek för henne och 

den åtrå som Sumire känner helt villkorslöst. Om Myû inte kan acceptera Sumires 

kärlek måste alltså blodet flyta. Vad har blodet med Sumires ouppfyllda åtrå att göra?  

                    I det första brevet Sumire skickar till K berättar hon också om hur det 

kändes när de två var tvungna att dela rum över en natt. Hon berättar att hon smygtittat 

på Myûs slanka kropp och kände ett starkt behov av att bli omfamnad av henne.  
När jag låg där i sängen, i samma rum som hon med sådana oanständiga tankar, 

kändes det som om jag gradvis fördes bort till en annan plats. Kanske för att jag blev så 
upphetsad fick jag mens den natten, mycket tidigare än beräknat och det var ganska 
besvärligt.69 
 

Därför vill jag hävda att blodet i romanen fungerar som en representant för den 

sexuella åtrå som Sumire känner för Myû, vilket i detta fallet är ouppnåeligt. När 

Sumire ligger och tänker på Myûs nakna kropp, utan att få något utlopp för sin åtrå får 

hon mens som en reaktion på den underliggande frustration hon känner. När hon sedan 

formulerar sina tankar i dokumenten fokuserar hon själv på blodet och att detta måste 

flyta om Myû inte kan acceptera Sumires verkliga känslor. Kanske är det för att Myû 

själv inte har någon mens eller känner någon lust som Sumires åtrå kan kännas så 

våldsam. Hennes kropp reagerar genom att ge henne mens på grund av frustration, en 

känsla som är väldigt ovanlig för Sumire och nu mer helt främmande för Myû. ”För att 

få komma nära Myû var det med andra ord nödvändigt för mig att kunna röra mig 

extremt fritt utan att tyngas av något.”70  

               Den sexuella frustrationens funktion i romanen och för Sumire blir att den till 

slut leder till Sumires försvinnande. Myû har varken sexlust eller mens efter det som 

hände henne, medan Sumire efter att ha träffat Myû inte kan tänka på någonting annat 

och därför blir mensen väldigt tydlig i att skilja dessa två kvinnor åt. Men allt detta 

återkommer jag till längre fram i punkt 3.4.1 där jag drar paralleller mellan Myû och 

Sumires syn på sexualitet och hur detta påverkar dem som individer och även vad det 

har för resultat. Men blodet kan ha en koppling inte bara till sexualitet utan även till 

det våld som uppstår när en person tas från den här världen till en annan.  

 

 

                                                
69 Ibid., s.  102 
70 Ibid., s. 182 
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3.3.2 Händelserna i pariserhjulet  

 ”Ett pariserhjul leder ingen vart. Man åker bara upp och kommer tillbaka ner igen. Det 

finns ett märkligt välbefinnande i det.”71  

Under ett tillfälle berättar Myû för Sumire om händelserna vid pariserhjulet i 

Schweiz, Sumire skriver sedan ner dessa i Dokument 2. Eftersom att berättar-jaget är 

K och inte Sumire, får vi ta del av denna historia i andra hand, efter vad Sumire har 

skrivit ned.   

När Myû var tjugofem år bodde hon en sommar i en liten by i Schweiz, hon 

lärde känna en man vid namn Ferdinando, som hon träffade några gånger men aldrig 

kände ett direkt intresse för. Dock började hon snart se honom överallt, som om han 

följde efter henne och den trevliga stämningen som legat över byn byttes ut mot 

någonting hotfullt. ”Det mesta förlorade efterhand det skimmer det haft i början. Den 

där olycksbådande fläcken bredde ut sig mer och mer och hon kunde inte ta blicken 

från den.”72 En kväll bestämmer hon sig för att ta en tur i pariserhjulet som låg nära 

hennes lägenhet, hon tyckte det skulle bli kul att med en kikare kolla in i sin lägenhet 

och titta på dess stillhet men efter att ha åkt ett varv i pariserhjulet stannar det plötsligt, 

hon får panik och skriver på lappar att hon sitter fast nästan högst upp i hjulet som hon 

sedan kastar ut i vinden och hoppas att någon skall hitta dem och kunna hjälpa henne. 

För att fördriva tiden bestämmer hon sig för att kika in i lägenheterna igen. Hon 

sveper förbi sin egen lägenhet, för att se om den var lika stilla som förut men 

upptäcker till sin stora fasa att det i sovrummet stod en man, hon inser snart att det var 

Ferdinando. ”Plötsligt dök en kvinna upp. Hon var klädd i en vit kortärmad blus och en 

blå kort bomullskjol. […] Myû grep hårdare tag i kikaren och skärpte blicken. Kvinnan 

var hon själv.”73 Ferdinando och den andra Myû ligger med varandra, medan den 

”riktiga” Myû ser på och mår illa. Hon säger att de gjorde det med flit, att de visste att 

hon tittade på medan han smutsade ned hennes kropp genom den sexuella akten, till 

slut blir det alldeles svart. Myû vaknar upp på ett sjukhus och en läkare berättar att när 

de fann henne var hennes blus täckt i blod och hela hon med skrubbsår. Hennes hår var 

vitt och hennes sexlust borta.  
Jag är kvar på den här sidan, men mitt andra jag, eller halva jag, har flyttat över till 

den andra sidan och tagit med sig mitt svarta hår, min sexuella lust, min menstruation, min 

                                                
71 Ibid., s. 198 
72 Murakami, Sputnik Älskling, s. 200 
73 Ibid., s. 211 
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ägglossning och min livsvilja. […] Det finns fortfarande kvar på den andra sidan. Det vet 
jag.74  

 

När Sumire skriver ned den här upplevelsen i sitt dokument, kan hon inte undgå att 

reflektera över det som Myû sagt, att hon till och med är osäker på om den här sidan, 

som de befann sig på nu, verkligen var den ”riktiga” sidan.  
 Om den här sidan som Myû är på inte är den verkliga världen (det vill säga om den 

här sidan är den andra sidan), hur är det då egentligen med mig, jag som finns med här 
samtidigt med henne och lever så nära inpå henne, vem är då jag? 75 

 
Om den sidan som romanen utspelar sig på i själva verket är den andra sidan, kan det 

vara så att Sumire tar sig genom drömmen till den andra sidan (alltså den här sidan) för 

att finna sig själv och den verkliga Myû som är kvar där? Som alltid lämnar Murakami 

oss med många frågor som inte besvaras.  
 

3.4 Temat Försvunna kvinnor 

“Hur ska man kunna förklara något som inte har någon förklaring?”76 För att återkoppla 

till isolering och känslomässiga relationer, vill jag använda mig av vad Ida Mayer sa om 

detta tidigare. ”The protagonist has a single person with whom they feel an emotional 

connection, and when that person dies they are lost and isolated.”77 Om vi byter ut att 

karaktärerna dör, mot att de försvinner finner vi detta tydligt i Sputnik Älskling. ”Jag 

tänkte inte på alla dem som fanns där, inte på oss utan bara på Sumire som inte fanns 

där”78 När K får höra att Sumire är borta, är det som om hela hans värld dras undan för 

honom. I väntan på flygplanet som skall ta honom till Grekland försöker han sova lite 

men misslyckas. Han upplever det som om ”[…] världen hade förlorat själva sin kärna 

av verkligheten.”79 K stannar i Grekland i ca en vecka, men de kommer inte närmare att 

hitta Sumire, det är som om hon gått upp i rök. Eftersom att letandet inte givit några nya 

spår är avsaknaden av Sumire ännu starkare, kanske hade han ditintills förnekat att hon 

faktiskt var borta, men när han väntar i Athen på att få åka hem grips han av en slående 

ensamhet: ”Jag insåg på nytt hur viktigt och oersättlig Sumire hade varit för mig. Med 

sitt unika sätt att vara hade hon hållit mig fast vid den här världen.”80 Även Myû 

påverkas starkt av Sumires försvinnande, K ser henne i Tokyo nästan ett halvår efter att 
                                                
74 Ibid., s. 215 
75 Murakami, Sputnik Älskling, s. 220 
76 Ibid., s. 171 
77 Mayer, s. 4 
78 Murakami, Sputnik Älskling, s. 275 
79 Ibid., s. 116 
80 Ibid., s. 242 
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Sumire försvunnit körandes i sin blåa Jaguar. Hon har låtit sitt vita hår växa ut och K 

anmärker på att ”Hon ser ut som ett tomt skal […] Myûs gestalt fick mig att tänka på ett 

rum som alla hade lämnat.”81 Ditintills hade Myû varit mycket noggrann med att färga 

sitt hår svart efter vad som hände i Schweiz, men efter att Sumire försvunnit ger hon 

upp. Hon omfamnar istället sin trasiga karaktär och lider av den förlust som drabbade 

både henne och K. ”Sumire har lyckats finna en utväg någonstans, antog jag helt enkelt. 

Men vilken utväg det var, och hur Sumire hade burit sig åt för att finna den, visste jag 

inte hur jag skulle få reda på.”82 Detta tar oss vidare till den andra sidan dit så många av 

Murakamis karaktärer reser, ibland för att stanna men ibland bara för ett kort besök. I 

både Fågeln som vrider upp världen och Sputnik Älskling finns det karaktärer som blivit 

tvingade till den andra sidan, ofta genom våldsamma sexuella upplevelser, andra 

snubblar över den genom drömmar och återvänder utan att se på det som någonting 

annat än en dröm. Men vad händer när bara en del av någon försvinner över barriären 

och resten stannar kvar på den här sidan? 

 
3.4.1 Försvunna kvinnor på den andra sidan  
           

”[T]he metaphysical realm always lurks just beside these characters, calling to them, 

inviting them to cross over to the other side.”83 Det är den andra sidan, achiragawa, 

som slukar Sumire med hull och hår, utan någon som helst förklaring och det är på 

denna andra sida som Toru Okada träffar sin hustru förklädd till en annan kvinna och 

har sexuellt umgänge med både henne och Kreta Kano. För att vara mer specifik, det är 

till denna andra sida som dessa kvinnor försvinner, ibland medvetet, ibland inte.  

När Kumiko och Toru pratar om otrohet, nämner Kumiko att hon inte alltid 

förstår hur saker och ting hänger ihop och berättar att ibland blir allting suddigt och 

oklart för henne. ”Ibland känns det som om det finns en glapp mellan det jag uppfattar 

som verklighet och själva verkligheten. Det händer att jag tänker att något underligt 

döljer sig där.”84 Det blir också tydligt att Kumiko har en koppling till den andra sidan 

då hon i sitt brev till Toru berättar om den affär hon haft. När hela relationen mellan 

Kumiko och den okända mannen börjar beskriver hon det i brevet som: ”Ena hälften av 

mig fanns här, den andra där.”85, den ena hälften där fanns med Toru, medan den andra 

                                                
81 Ibid., s. 281 (kursiv i original) 
82 Murakami, Sputnik Älskling, s. 227-228 (min kurs.) 
83 Strecher, The Forbidden Worlds of Haruki Murakami, s.70 
84 Murakami, Fågeln som vrider upp världen, s. 272 
85 Ibid., s. 316 
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delen fanns här med den andra mannen. I brevet fortsätter hon att skriva om den 

kluvenhet hon känner inför sina båda älskare. ”Jag upplevde att hans och min relation 

fanns i en annan dimension än din och min.”86 Den dimensionen hon pratar om är just 

på andra sidan och att hon genom sina ”glapp” i verkligheten slungas över till den andra 

sidan genom sexakten med mannen från sitt arbete. Eftersom att hon även betonar att 

hon var här med mannen från jobbet, kanske Kumiko fortfarande är på den andra sidan 

när hon skriver brevet. 

“[I]t is important within the Murakami fictional universe to maintain a healthy 

flow of energy between the physical and metaphysical worlds.”87 Matthew Strecher 

skriver i The Forbidden Worlds of Haruki Murakami om ett flöde som länkar ihop den 

metafysiska och den fysiska världen, och hur detta måste vara i samspel för att ett 

hälsosamt energiutbyte skall uppstå. Det är enbart när detta flöde fungerar ”som det 

ska” som en karaktär i Murakamis romaner kan må bra. När det bryts, av olika 

anledningar, får det negativa konsekvenser på båda sidorna av verkligheten. ”The 

physical self will lose track of who it is, […] the metaphysical self, […] will develop a 

dangerous level of psychic pressure, which ultimately must escape somewhere.”88 

Att ventilera det uppbyggda trycket av psykisk energi kommer ofta till uttryck 

för kvinnorna i Murakamis romaner genom sex. I sitt brev till Toru avslöjar Kumiko att 

hon aldrig känt någon sexuell njutning med honom. Han drar sig själv till minnes detta 

när han tänker på deras första tid tillsammans och deras första samlag. ”Hon såg ut att 

ha ont och spände sig hela tiden, […] där fanns någonting oerhört kyligt hos Kumiko 

[…] det vilade en känsla av avståndstagande över henne.”89 Toru upplever det som att 

Kumiko förändrades under tiden som de låg med varandra, hennes kropp verkade ha 

bytts ut mot någon annans utan att han märkte det. Men när hon träffar den andra 

mannen och känner en åtrå hon inte var van vid luckras den dolda, sexuella sidan av 

henne upp.  

För Sumire gäller samma uppbyggnad av sexuell energi, som inte har 

någonstans att ta vägen. Hon har fram tills det att hon träffar Myû aldrig känt ett behov 

av sex med en annan människa, men efter deras första möte börjar långsamt ett tryck av 

sexuell längtan att byggas upp inom hennes fysiska jag. Det är först efter Myû och 

Sumires misslyckade samlag som Sumire försvinner. Myû kan inte känna sexuell 

                                                
86 Ibid., s. 317 
87 Strecher, The Forbidden Worlds of Haruki Murakami, s. 103 
88 Ibid., s. 104 
89 Murakami, Fågeln som vrider upp världen, s. 264 
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njutning, precis som Kumiko inte kan, på grund av det som hände henne vid 

pariserhjulet. ”Sedan det där hände mig för fjorton år sedan har jag inte kunnat förena 

mig kroppsligt med någon i denna värld.”90 

  Det där, när hon såg Ferdinando ha sex med en annan version av henne själv, kan ses 

som det som händer både Kreta Kano och Kumiko i Fågeln som vrider upp världen, 

men det återkommer jag snart till.  

Pariserhjulet fungerade som en passage för Myû, så som brunnen fungerade som 

en passage för Kreta och Toru, där hon blev delad i två och undrar även om person som 

är på den här sidan av väggen verkligen är den riktiga Myû. Men vilket utväg var det 

som Sumire tog för att komma till den andra sidan? 
Som jag skrev innan samexisterar ”det vi (tror att vi) vet” och ”det vi inte vet” inom 

oss på ett svårfrånkomligt sätt. Och de flesta människor sätter av praktiska skäl upp en 
skärm mellan dessa saker […] Men jag tar lätt bort den skärmen.91 
 

I sin dröm, som Sumire skriver ned i Dokument 1 tillsammans med andra funderingar 

hon har omkring livet och skärmen som separerar det vi inte vet från det vi (tror att vi) 

vet, berättar hon om en dröm hon haft väldigt nyligen. I denna dröm är Sumire 

medveten om att hennes mor, som hon försöker nå, måste berätta någonting för henne. 

Sumire vet att det är en viktig sanning men när hon väl träffar sin mor ligger hon 

inklämd i ett litet utrymme och hennes ord döljs av ett högt surrande ljud. Plötsligt 

försvinner hennes mor och den trappa som hon tagit sig upp med är borta. ”Där trappan 

fanns är nu en trädörr. När hon vrider om handtaget och öppnar den inåt, ser hon himlen 

på andra sidan. Hon är uppe på toppen av ett högt torn.”92 Att dörren öppnas inåt kan 

vara ett tecken på att Sumire öppnar dörren in i sig själv och på så vis, går genom sig 

själv, genom drömmen och kommer till den andra sidan. Men eftersom att hon kunnat 

skriva ned det hela har hon kommit tillbaka till vår sida, dock förblir hon inte lika 

tursam. Efter att hon insett att Myû aldrig kommer känna lust eller låta Sumire 

tillfredsställa henne, försvinner hon till den andra sidan, antagligen genom samma dörr 

men stannar istället där i över ett halvår. ”Man ska drömma. Fortsätta att drömma. 

Komma in i drömmarnas värd och inte lämna den. Leva kvar där i all evighet.”93 

               Det finns ett glapp mellan den här sidan och achiragawa (den andra sidan), 

ett glapp som bara ett fåtal personer råkar på. Kumiko, Kreta, Toru och Noburo Wataya 

har på ett eller annat sätt stött på detta glapp, denna passage och väg mot den andra 
                                                
90 Murakami, Sputnik Älskling, s. 161 (kursiv i original) 
91 Murakami, Sputnik Älskling, s. 185 
92 Ibid., s. 191 
93 Ibid., s. 186 
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sidan. Vare sig det representerats som någonting i det inre (som i Kumikos och Sumires 

fall) eller någonting utifrån (som brunnen och Pariserhjulet) så leder dessa till den andra 

sidan. För kvinnorna handlar det ofta om att balansen mellan det inre och yttre är stört 

och påverkar deras sexualitet till den grad att det metafysiska planet slukar dem. Hur 

och varför är olika, men i grunden rör det sig om uppbyggd sexuell frustration. 

 

3.4.2 Kvinnan i rum 208 

När Toru befinner sig på botten av brunnen drömmer han om Noburo Wataya 

och om det mörka, labyrintliknande hotellet där han legat med Kreta Kano och en annan 

kvinna som han inte känner igen. I den här drömmen träffar han på henne igen. Rum 

208, som visar sig vara en svit, är mörkt och varmt, från sovrummet hörs en kvinnoröst 

som säger åt Toru att inte tända lampan. Han känner igen rösten och konstaterar att det 

är kvinnan som tog Kreta Kanos plats i en av hans drömmar, han ber henne berätta vem 

hon är och vad hennes koppling till Kumiko är, då det var efter kvinnans märkliga 

samtal som de underliga sakerna började hända.  
Du vill veta vad jag heter, men tyvärr kan jag inte tala om det för dig. Jag känner dig 

mycket väl. Och du känner mig mycket väl. Men jag vet inte vem jag är.  […] Toru Okada, var 
snäll och ta reda på mitt namn. Eller rättare sagt, du behöver inte leta. Du vet redan mitt namn. 
Det enda du behöver göra är att minnas det. […] Om du vill hitta henne [Kumiko] så försök 
komma på mitt namn.94 

 

Kvinnan som befinner sig i rum 208 är en del av Kumiko. Den delen av Kumiko som 

Noburo Wataya dragit ur henne, bor i detta rum. Det är hennes core identity95, som 

känner sexuell njutning och som ibland tar över Kumikos kropp när hon själv upplever 

”glapp”. Det är hennes egen bror som håller henne fångad och gör det omöjligt för 

henne att fatta egna beslut; detta genom att ta bort hennes kärna. I det metafysiska, 

interna, drömliknande hotellrummet finns en del av Kumiko som Toru måste återförena 

med den riktiga, för att få tillbaka henne. Det är därför han känner igen hennes röst när 

hon ringer honom precis i början och därför hon har på sig Kumikos klänning när de 

ligger med varandra i hans dröm. Det är precis i slutet på romanens andra del som Toru 

inser att kvinnan är Kumiko. ”Kumiko var instängd i det där mörka rummet och ville bli 

räddad. Och det fanns ingen som kunde rädda henne utom jag.”96 Han börjar snart förstå 

                                                
94 Murakami, Fågeln som vrider upp världen, s. 283 (kursiv i original) 
95 Strecher, The forbidden worlds of Haruki Murakami, s. 6 
96 Murakami, Fågeln som vrider upp världen, s. 415 
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att det rum som hon hålls fången i var ”ett mörker som hon själv bar på.”97 Och fylls av 

förhoppningar. ”Det finns fortfarande något varmt och värdefullt kvar.”98 

 
3.4.3 Kreta Kanos förlorade inre/Myûs förlorade identitet 
 

I första delen av Fågeln som vrider upp världen berättar Kreta Kano att 

någonting hemskt har hänt henne, det kommer senare fram att det har med Torus svåger 

Noburo Wataya att göra. Efter att Kreta besökt brunnen på Torus granntomt och klättrat 

upp mitt i natten för att lägga sig bredvid honom naken, börjar hon att berätta vad det 

var som hände henne efter att hon försökte ta livet av sig. Kreta delar in sig själv i tre 

personer, den hon var innan hon försökte begå självmord: en person som bara kände 

smärta, personen hon blev efter olyckan: någon som inte kände någonting, en 

prostituerad för maffian och personen efter att hon träffade Noburo Wataya och han 

gjorde henne illa: Kreta Kano, en själens prostituerad. 

  När Kreta fortfarande var en köttets prostituerad var Noburo hennes sista kund, 

de låg aldrig med varandra men han smekte hennes nakna kropp och till sist stoppade 

han in någonting i henne, någonting som gjorde att det kändes som om hon skulle 

klyvas itu.  
Vad det än var han stoppade in, kände jag för första gången sedan mitt 

självmordsförsök en smärta […] en smärta som fick mig att känna det som om jag höll på att 
klyvas itu. […] Ur min tudelade kropp kände jag hur något som jag dittills varken sett eller känt 
trängde sig ur. Jag vet inte hur stort det var, men det var lika slemmigt som en nyfödd baby […] 
Det var något som fanns i mig utan att jag visste om det. Men den där mannen drog fram det ur 
mig.99 

 

Vad Noburo drog ut ur Kreta var hennes ”core identity”100, det var inte första gången 

han gjorde det mot en kvinna: både Kumiko och Kumikos syster (som tog livet av sig 

på grund av någonting som hade med brodern att göra) har drabbats av Noburo. Han 

kan dra ut en människas innersta väsen från dennes kropp. Även Muskot och Kanel, 

modern och sonen som anställer Toru för hjälpa till och hela kvinnor vars inre befinner 

sig i obalans, har stött på efterdyningarna av Noburo Watayas person, då Muskots man 

blev mördad på ett hotellrum och när de fann honom saknade han sina inre organ. 101  

                                                
97 Ibid., s. 416 
98 Ibid., s. 417 
99 Murakami, Fågeln som vrider upp världen, s. 343 
100 Strecher, ”Magical realism and the search for Identity”, s. 287 
101 Strecher menar också att man kan jämföra Murakamis presentation av en Core Identity med en 
människas själ. I så fall saknar både Kreta Kano och Kumiko en del, eller kanske till och med hela sin 
själ. Och Torus jobb med Kanel och Muskot innebär att han reparerar folks inre, deras själar.  
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 När Kreta har berättat historian om hur hon blev kvinnan som kallar sig för 

Kreta Kano, berättar hon att om de ligger med varandra, kommer hon att bli en ny 

person. ”Genom att ligga med er, […] på riktigt vill jag ta mig igenom er. Om jag gör 

det blir jag befriad från det som solkar ner mitt inre. Då har jag dragit en skiljelinje 

mellan mitt nuvarande och mitt tidigare liv.”102 Efter att hon och Toru har älskat, vaknar 

hon upp och säger att hon är en ny person. Hon förkastar namnet Kreta Kano, går till 

frisören och känner att detta är början på hennes nya liv. Hon föreslår även att hon och 

Toru skall resa till den riktiga ön Kreta tillsammans, något som Toru överväger men 

sedan avböjer då han djupt där inne fortfarande väntar på att Kumiko ska komma 

tillbaka.  

Det är nästan samma som händer Myû i Sputnik Älskling. Precis som Kumiko 

förlorade all sin sexlust efter att Noburo separerat henne från hennes core identity, har 

Myû inte heller någon sexlust efter vad som hände i pariserhjulet. Det är efter att Myû 

iakttar den sexuella akten mellan hennes kopia eller dubbelgångare och Ferdinando som 

hon klyvs i två. Hon är medveten om den andra sidan och att där finns hennes verkliga 

jag, den person som känner lust och har mens. Är det då så att Ferdinando och den 

andra Myû lyckades separera den riktiga Myû från sin core identity genom samlaget 

som hon iakttog? Och kanske, vill Sumire inte bara finna Myû på den andra sidan för att 

bli älskad av henne utan också för att reparera den Myû som finns på den här sidan 

genom att återförena dessa två delar av henne. 

 

3.4.4 Att återvända från den andra sidan   

”Goda nyheter viskas fram.”103 Ofta när man läser en roman av Murakami lämnas man 

med är att de där frågorna man hade inte besvaras. Men jag har här försökt besvara mina 

egna frågor vad gäller magisk realism och Murakamis metafysiska världar, dock finns 

det säkert vissa frågor som är bäst att lämna utan svar.  

Sexuella handlingar har en stark koppling till kvinnornas försvinnande. Kumiko, 

Kreta och Myû har alla förlorat en del av sig själv och känner därför inte längre någon 

lust på den här sidan medan Sumire som tidigare inte haft något intresse av sex plötsligt 

slås av en längtan så stark att hon måste ta sig till den andra sidan, men vad hon gör där 

är fortfarande ett mysterium, kanske skar hon verkligen halsen av en hund någonstans. 

När kvinnorna förlorar en del av sig själva sker detta ytterst våldsamt. Kumiko och 

                                                
102 Murakami, Fågeln som vrider upp världen, s. 356 (kursiv i original) 
103 Murakami, Fågeln som vrider upp världen, s. 414 (kursiv i original) 
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Kreta utsätts för Noburos våld där han separerar deras kärna från deras kropp och 

någonting liknande händer Myû när hon iakttar samlaget mellan Ferdinando och hennes 

dubbelgångare och hamnar på sjukhus med vitt hår. Strechers forskning om den 

metafysiska världen där sexualitet och förlorad identitet spelade en stor roll då detta var 

frågor som jag stötte på under tiden och utvecklade uppsatsen därefter även om jag 

fortfarande försökte se till hur vida Murakami förhöll sig till eller avvek ifrån 

genretraditionen. 

 Jag tycker att man kan se en väldigt tydlig koppling mellan den magiska 

realismen och Murakamis romaner, då han utnyttjar många av de element som Wendy 

B. Faris tog upp i sin lista över teman som är återkommande inom genren. Jag vill även 

påstå att man skulle kunna klassa det metafysiska som ännu en utgrening tillhörande 

den magiska realismen. Då de metafysiska världar som Murakami skapar ligger nära vår 

egen och går att ta sig till genom passager som finns utplacerade på vår sida. Dess 

funktion skiftar, i Fågeln som vrider upp världen tycks det vara ett fängelse, där 

Kumikos mörker och hennes bror Noburo håller henne fången i hotellet, medan i 

Sputnik Älskling verkar det fungera som en spegel. Då Myû reflekterar över att den hon 

en gång var, finns kvar på den andra sidan och att det finns en spegel som skiljer dem 

åt; alltså skulle den andra sidan kunna vara en spegelvärld av vår egen. Det verkar som 

om världen påverkas och formas efter de karaktärer som upptäcker den men har en 

samhörighet till den fysiska världen. 

Dessa återkommande teman med försvinnande kvinnor, drömmar som inkräktas 

av främlingar och våldsamma eller sexuella upplevelser som i sin tur triggar en rad 

obskyra och fantastiska händelser bjuder in till en rad olika läsningar av Murakamis 

unika författarstil. Och det finns även mycket  jag skulle vilja undersöka hos Murakami 

speciellt i hans äldre romaner. Där finner man ett helt annat mörker och en kamp mellan 

det inre och det yttre jaget hos huvudkaraktären, även andra versioner av den andra 

sidan och den galna metafysiska värld som Murakami skapar. Som Sumire skrev ska 

man komma in i drömmarnas värld och inte lämna den. Stanna kvar där för alltid. 

 
4. Sammanfattning  

I den här uppsatsen har jag behandlat magisk realism både som genretradition från en 

form av 1800-talets fantastisk till hur den såg ut i Sydamerika för att till slut hamna på 

vad den ser ut som idag: en plats av både drömmar och verklighet. Med hjälp av Wendy 

B. Faris lista kunde jag ge en komprimerad överblick över vad för teman som man ofta 
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stöter på inom en magiskt realistisk roman, däribland både andra, närliggande världar 

och en annan uppfattning om tid. Det är ofta en vardaglig och realistisk berättelse som 

avbryts av bisarra och magiska händelser.  

I analysen låg mitt fokus på de försvunna kvinnorna i Murakamis romaner 

Fågeln som vrider upp världen och Sputnik Älskling; vad var anledningen till att 

kvinnorna försvann och vart tog de vägen? Även om jag saknade forskning som berörde 

Sputnik Älskling kunde jag med hjälp av Fågeln som vrider upp världen och vad som 

skrivits om den dra mina egna slutsatser och hitta likheter dessa romaner emellan. Med 

hjälp av Strechers teorier och forskning kring Murakamis andra närliggande världar som 

han benämnde den andra sidan kunde jag få en bredare uppfattning om vad detta var för 

plats och hur den i de olika romanerna har en passage där karaktärer kan ta sig in och ut. 

Jag började analysen med att behandla händelser ur båda romanerna för sig med ett 

fokus på just den här passagen och under vilka omständigheter som karaktärerna stöter 

på den. I Fågeln som vrider upp världen finner Toru den i botten på en uttorkad brunn, i 

Sputnik Älskling finns den både i pariserhjulet som Myû åker i men också som en dörr i 

Sumires dröm. Sedan gick jag vidare in på temat hos de försvunna kvinnorna där sex 

spelar en stor och viktig roll och ofta porträtteras som grova eller våldsamma händelser, 

som i sin tur påverkar de iblandade karaktärerna negativt. Jag observerade att det fanns 

likheter mellan vad som händer både Kumiko och Kreta Kano i Fågeln som vrider upp 

världen och Myû i Sputnik Älskling då dessa tre kvinnor på något sätt separeras ifrån sig 

själva och förlorar sin sexlust. Analysen började då att centrera sig runt dessa kvinnor 

och deras upplevelser, vad var roten till deras försvinnande och till vilken grad försvann 

dem egentligen, förlorade de bara en liten del av sig själva eller gick de vilse på den 

andra sidan och hölls kvar där?  

Det finns fortfarande många obesvarade frågor beträffande hur den metafysiska 

platsen egentligen ser ut, vad dess funktion är och varför den finns där. Vad är 

Murakamis underliggande mening? Är det bara för att ifrågasätta den värld vi lever i, att 

utmana sinnet eller är det en metafor för någonting helt annat?  
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