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Abstract 
This essay analyses the two main characters in John Fowles’s novel The Collector and the 

three characters Miranda, Ferdinand and Caliban in William Shakespeare’s play The Tempest, 

as well as the intertextual connection between them. The essay is based off the idea of 

intertextuality, which refers to a connection between texts. To study this connection, a 

comparative method is used. The character analysis is grounded upon Shlomith Rimmon-

Kenan’s model for characterization. The essay concludes that the main characteristics of the 

characters in The Tempest are mirrored in the corresponding characters in The Collector. 

Miranda is kindhearted, empathic, brave, naïve, romanticizing, innocent and superior. 

Ferdinand and Caliban are both present in Clegg’s character, in which the former side is 

naïve, romanticizing, civilized, in control of his sexual urge and honorable; while the latter 

side is inhuman, a villain, violent, uncivilized, not in control of his sexual urge, incapable of 

change and does not show any remorse. The comparison of the two works also sheds light on 

the slave-motif that is present in The Collector, both in the inner struggle between Clegg’s 

two alter egon, as well as in his relationship with Miranda.   

 

Keywords: John Fowles; The Collector; William Shakespeare; The Tempest; Intertextuality; 

Characterization.  

 

Sammanfattning 
Denna uppsats analyserar de två huvudkaraktärerna i John Fowles roman The Collector och 

de tre karaktärerna Miranda, Ferdinand och Caliban i William Shakespeares pjäs The Tempest 

samt den intertextuella kopplingen dem emellan. Uppsatsen utgår från begreppet 

intertextualitet som indikerar ett samband mellan texter. För att undersöka detta samband 

används en komparativ metod. I botten för karaktärsanalysen ligger Shlomith Rimmon-

Kenans modell för karakterisering. Uppsatsen visar att huvuddragen hos karaktärerna i The 

Tempest speglas i karaktärernas motparter i The Collector. Miranda är godhjärtad, empatisk, 

modig, naiv, romantiserande, oskuldsfull och överlägsen. Ferdinand och Caliban kommer 

båda till uttryck i Cleggs karaktär, där den förra sidan är naiv, romantiserande, civiliserad, i 

kontroll över sin sexuella drift och hederlig; medan den senare sidan är omänsklig, en skurk, 

våldsam, ociviliserad, inte kan kontrollera sin sexuella drift, oförmögen att förändras och inte 

visar någon ånger. Jämförelsen mellan verken bidrar även till att belysa det slavmotiv som 
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förekommer i The Collector och tar uttryck dels i den inre kamp som pågår mellan Cleggs två 

alteregon samt i hans relation med Miranda. 

 

Nyckelord: John Fowles; The Collector; William Shakespeare; The Tempest; Intertextualitet; 

Karakterisering. 
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1. Inledning 
Titeln för detta arbete är taget från ett citat ur John Fowles roman The Collector: 

”’Ferdinand,’ she said. ’They should have called you Caliban.’”1 Citatet i sig innehåller en 

referens till en av William Shakespeares pjäser, The Tempest. Fowles roman rymmer fler 

referenser till en rad olika litterära verk, men Shakespeares pjäs är kanske den som har störst 

inverkan på berättelsen. Inte bara nämner den kvinnliga huvudkaraktären, Miranda, The 

Tempest i olika sammanhang utan pjäsen verkar även ha påverkat Fowles själv i författandet 

av romanen.  

 Namnet Ferdinand är inte den manliga huvudkaraktärens riktiga namn utan ett 

namn som han hittar på när Miranda frågar. Hon, å andra sidan, anser att Caliban vore mer 

passande för mannen. Dessa tre namn – Miranda, Ferdinand och Caliban – är alla namn på 

karaktärer i Shakespeares pjäs The Tempest. För den som inte tidigare läst denna pjäs kanske 

namnen som Fowles har gett sina karaktärer inte väcker några större funderingar. Väljer man 

däremot att först titta på karaktärerna i The Tempest och de roller de spelar kan nog 

förståelsen för Fowles karaktärer utökas; namnen kan fungera som en ledtråd till 

karaktärernas egenskaper och funktion.  

   

1.1. Syfte och frågeställningar 
Uppsatsens syfte är att genom en intertextuell karaktärsanalys undersöka karaktärerna 

Frederick Clegg och Miranda Grey i The Collector, skriven av John Fowles, och deras 

koppling till de tre karaktärerna Miranda, Ferdinand och Caliban i William Shakespeares pjäs 

The Tempest. Följande frågor kommer att vägleda undersökningen: 

•) Hur karakteriseras Miranda, Ferdinand och Caliban i The Tempest? 

•) Hur karakteriseras Miranda Grey och Frederick Clegg i The Collector och hur kan de 

kopplas till Shakespeares karaktärer? 

 

1.2. Teori och metod 
Att det finns en koppling mellan olika texter kallas för intertextualitet och det begreppet är 

vitalt för min undersökning. Begreppet, som först togs i användning av Julia Kristeva år 1966, 

grundar sig på tanken att litterära texter hör ihop och bygger på varandra. Ingen enskild text är 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1 Fowles, John. (1963) The Collector. Nytryck, London: Vintage, 2004, s. 61. 
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således ett ensamt fenomen.2 Kristeva använder orden ”a mosaic of quotations”3 för att 

förklara vad begreppet innebär. Varje text är alltså en liten del i den stora mosaik som läggs 

samman av all litteratur. Den intertextualitet som jag kommer att undersöka är hur 

karaktärerna i The Collector hör ihop med de karaktärer som William Shakespeare skrev om 

några hundra år tidigare. 

 För att ta reda på hur relationen mellan Shakespeare och Fowles karaktärer 

förhåller sig kommer jag att använda en komparativ metod. Anders Olsson menar att 

jämförelsen ”är en nödvändig operation i all klassifikation och begreppsbildning”4. För att 

kunna förstå ett verk krävs en jämförelse mot andra; vår förståelse av något skapas alltså i 

jämförelse och kontrast mot något annat som vi redan besitter kunskap om.5 Jämförelsens 

nödvändighet anser jag särskilt viktig att poängtera eftersom min undersökning bygger på ett 

slags antagande att det finns kunskap att hämta om huvudtexten – Fowles roman The 

Collector – genom jämförelse med intertexten, Shakespeares pjäs The Tempest.  

 Då mitt arbete syftar till att undersöka och jämföra Shakespeares respektive 

Fowles karaktärer är det lämpligt att grunda undersökningen i en karaktärsanalys. Den modell 

för karaktärsanalys som jag har valt att använda mig av är utvecklad av Shlomith Rimmon-

Kenan. Modellen förklarar hur det går att analysera karaktärer utifrån vissa kriterier. 

Rimmon-Kenan börjar med att skapa två huvudkategorier för hur karaktärsdrag blir synliga. 

Den första kategorin kallar hon direkt definition (direct definition). Till denna kategori hör 

beskrivningar av karaktärer där det sägs rakt ut hur de är, oftast genom användandet av olika 

adjektiv. Den andra kategorin rör motsatsen. Den kallas för indirekt presentation (indirect 

presentation) och innebär att författaren på olika sätt visar hur karaktären är. Rimmon-Kenan 

lyfter fram fyra sätt som författaren kan göra detta på: genom handlingar (actions), tal – även 

inkluderat inre monolog (speech), utseende (external appearance) och miljöbeskrivningar 

(environment).6  

 En ytterligare kategori som Rimmon-Kenan tar upp ligger vid sidan av direkt 

definition och indirekt representation och kallas för analogisk förstärkning (reinforcement by 

analogy). Den handlar om att karaktärsdrag kan göras tydligare och mer framträdande genom 

användandet av landskap, namn eller andra karaktärer. Landskap kan uppvisa likheter eller 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2 Olsson, Anders. Intertextualitet, komparation och reception. I Litteraturvetenskap – en inledning, Staffan 
Bergsten (red.), 51–69. 2. uppl. Lund: Studentlitteratur, 2002. 
3 Kristeva, Julia. Word, Dialogue and Novel. I The Kristeva Reader, Toril Moi (red.), 35–61. New York: 
Columbia University Press, 1986, s. 37. 
4 Bergsten (red.), 2002, s. 53. 
5 Bergsten (red.), 2002, s. 51.!
6 Rimmon-Kenan, Shlomith. Narrative Fiction: Contemporary Poetics. London: Routledge, 1989, ss. 59–67. 
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skillnader med karaktären – exempelvis kan ett vilt landskap förstärka det vilda hos en 

karaktär; namn kan förstärka vissa karaktärsdrag; och andra karaktärer kan framhäva drag hos 

en annan genom jämförelser dem emellan.7  

 

1.3. Tidigare forskning 
I artikeln ”The Collector: The Paradoxical Imagination of John Fowles” ger Syhamal Bagchee 

sin syn på The Collector och hur den bäst ska tolkas. Han menar att romanen, mycket tack 

vare sin struktur, inbjuder till tematiska analyser som fostrar ett svart-och-vitt-tänkande. I 

sådana analyser ses ofta Miranda och Clegg som varandras motsatser. Hon är vacker, god och 

moralisk medan han är ful, ond och omoralisk. Dock hävdar Bagchee att det finns ett djupare 

lager att komma åt genom en mer ironisk tolkning. Han anser att Fowles roman är en 

paradoxal kärlekshistoria, i vilken Cleggs kärlek är drömsk och idealistisk men där kärlek 

samtidigt hänger tätt ihop med våld och död. Bagchee menar att det dubbla narrativet, alltså 

romanens uppdelning mellan Miranda och Cleggs egna berättelser, mycket väl kan belysa de 

olika karaktärernas särdrag genom en tematisk analys, men att det även framhäver hur lika 

deras perspektiv är i vissa stunder, exempelvis när de talar om religion, även om de själva inte 

ser den likheten.8 

 Även Perry Nodelman anser att romanen kräver en mer ironisk läsning, vilket 

han tar itu med i artikeln ”John Fowles’s Variations in The Collector”. I detta arbete 

undersöker han framförallt Mirandas karaktär. Nodelman uppmärksammar, likväl som 

Bagchee, romanens struktur – det dubbla narrativet – och menar att den klaustrofobi som 

upplevs vid läsning av Cleggs perspektiv även upprepas med Miranda i hennes del av boken. 

Dessutom är det först i Mirandas del som hon blir verklig. Nodelman menar att Clegg bara 

har fångat en bild av Miranda – den han tror och vill att hon ska vara – och inte den verkliga 

personen. Ur Mirandas eget perspektiv framstår hon som en människa med brister och fel och 

inte det ideal som Clegg förknippar henne med; en karaktär som läsaren måste sympatisera 

med. Vidare hävdar Nodelman att strukturen förankrar tanken om att det inte bara är Miranda 

och Cleggs berättelser som är versioner av varandra utan att även Miranda och Clegg är 

versioner av varandra. Ändå ser de sig själva som olika och saknar förståelse för den andra. 

Missförstånden blir särskilt tydliga och viktiga vad gäller synen på sex. Nodelman lyfter fram 

en princip som Fowles själv har talat om: ”amour courtois”, vilket är tanken att kärlek, om det 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
7 Rimmon-Kenan, 1989, ss. 67–70. 
8 Bagchee, Syhamal. “The Collector”: The Paradoxical Imagination of John Fowles. Journal of Modern 
Literature. Vol. 8. Nr. 2, 1980-1981: 219–234. https://www.jstor.org/stable/3831229 (Hämtad 2018-04-20). 
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är en äkta nobel kärlek, inte ska fullbordas i sex. Mirandas syn på sex och klass får henne att – 

i ett desperat flyktförsök – erbjuda Clegg sex utan kärlek medan han i själva verket vill ha 

kärlek utan sex. Detta gör att hon inte längre lever upp till det ideal som Clegg har kopplat 

henne till och hon är därmed dömd till att dö så att Clegg kan ersätta henne med ett nytt 

ideal.9 

 Ett tredje arbete om The Collector handlar också om struktur, dock på en annan 

nivå än föregående arbeten. Richard Lynch analyserar i artikeln “Symbolic Narratives: The 

Dangers of Being an Intertextually Inclined Character” Miranda och Cleggs relation och 

varför denna inte utvecklas. Han medger att en relation redan från början inte är särskilt trolig 

med tanke på att Clegg kidnappar Miranda, men att läsare ändå förväntar sig någon slags 

relation. Olika förklaringar har getts till detta och Lynch går igenom några av dem. Själv 

anser han dock att det har att göra med den narrativa struktur som karaktärerna själva skapar i 

sina respektive delar av romanen. Lynch menar att båda karaktärer till en början är medvetna 

om sin egen roll som skapare av representationer av den andre, men att de med tiden förlorar 

denna medvetenhet och då skapar egna versioner av den andre som de ser som sanning. 

Lynch hävdar att Clegg är flexibel och skapar sin egen verklighet så att han kan förvränga 

saker så att de passar honom. Miranda tar i stället till sig en sagostruktur, något som särskilt 

märks i hennes olika referenser till The Tempest, som var en del i grundandet av den engelska 

sagotraditionen under renässansen. Med dessa olika strukturer som definierar både deras egen 

och den andres roll i deras respektive historia kan de aldrig se eller förstå den andres 

perspektiv och är därför dömda att missförstå varandra.10 

 Dessa arbeten om The Collector relaterar alla till Miranda och Cleggs karaktärer 

på olika sätt. Främst fokuserar de på romanens struktur, den ironiska sidan av den och 

relationen mellan karaktärerna. Några djupgående analyser av karaktärerna förekommer inte i 

dessa arbeten och där kommer min egen undersökning in som ett tillskott till den övriga 

forskning som finns om Fowles roman.  

 Vad gäller tidigare forskning om The Tempest verkar det generellt sett vara 

vanligare att komma närmare och analysera karaktärerna mer utförligt. Särskilt karaktären 

Caliban har fångat forskares intresse och ofta är det i förhållande till större teman som 

karaktärerna analyseras. Ett sådant arbete är Rose Abdelnour Zimbardos artikel ”Form and 

Disorder in The Tempest”. Abdelnour Zimbardo vänder sig mot tidigare forskning om The 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
9 Nodelman, Perry. John Fowles’s Variations in “The Collector”. Contemporary Literature. Vol. 28. Nr. 3, 1987: 
332–346. https://www.jstor.org/stable/1208625 (Hämtad 2018-03-16). 
10 Lynch, Richard. Symbolic Narratives: The Dangers of Being an Intertextually Inclined Character. Studies in 
the Novel. Vol. 41. Nr. 2, 2009: 224–240. https://www.jstor.org/stable/24027149 (Hämtad 2018-04-03). 
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Tempest som har ansett att pjäsen måste analyseras tillsammans med fler av Shakespeares 

sista pjäser för att kunna förstås. Hon menar att detta är felaktigt och att det fokus som har 

legat på regeneration är överdrivet. I stället framför Abdelnour Zimbardo att pjäsen handlar 

om motsättningen mellan ordning och kaos samt konstens begränsning vad gäller möjligheten 

att kontrollera kaoset. Medan Prospero ständigt försöker införa ordning och Miranda och 

Ferdinand hjälper honom i detta – de står alla som uttryck för ordning – är Caliban 

okontrollerbar. Abdelnour Zimbardo menar även att uppdraget som Prospero ger Ferdinand, 

att bära ved, framför allt handlar om att Ferdinand måste underkasta sig ordningen. Även det 

fokus som ligger på att Ferdinand och Miranda måste gifta sig innan de kan ha sex anser hon 

handla mer om den ordning som kommer från giftermålets ritual än själva oskulden. Caliban 

kontrasterar mot dessa uttryck för ordning. Abdelnour Zimbardo menar att Caliban går längre 

än att vara en naturens man – han är egentligen onaturlig, deformerad och ond och har 

förmåga att låta sitt kaos spridas över ön. Hur mycket Prospero än försöker kontrollera detta 

kaos kan Caliban aldrig tämjas.11 

 Frank Kermode kommer med liknande tankar i sitt gedigna inledningskapitel till 

The Tempest. Han går noggrant igenom pjäsen och diskuterar olika teman i förhållande till 

den. Något som han uppehåller sig vid är skillnaden mellan Nature och Art; mellan natur och 

konst. Medan Caliban representerar natur står Prospero, Miranda och Ferdinand för konst. 

Uppdelningen kan även göras mellan det ociviliserade och det civiliserade; det okultiverade 

och det kultiverade; eller, som Abdelnour Zimbardo framförde det, kaos och ordning. 

Kermode menar att Calibans funktion är att just belysa konst och även vikten av fostran 

eftersom han anser Caliban vara ett uttryck för ”nature without benefit of nurture”12. Caliban 

är född som vilde och har inte heller fått rätt fostran från början för att kunna bli något annat. 

Kermode hävdar att Caliban inte kan göra skillnad på rätt och fel och inte heller gott och ont. 

Detta sitter djupt rotat i Caliban och är inte något han har möjlighet eller kapacitet att ändra 

på. Calibans särart märks extra tydligt i kontrasten mellan honom och Ferdinand vad gäller 

deras sexuella drift samt mellan honom och Miranda vad gäller utbildning. För Ferdinands del 

menar Kermode att beslutet att vänta med sex räcker för att visa honom vara av bättre natur.13 

 Dessa två arbeten om The Tempest handlar båda om stora teman i pjäsen: den 

starka kontrast som råder mellan olika motpunkter, exempelvis ordning och kaos samt natur 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
11 Abdelnour Zimbardo, Rose. Form and Disorder in The Tempest. Shakespeare Quarterly. Vol. 14. Nr. 1, 1963: 
49–56. https://www.jstor.org/stable/2868137 (Hämtad 2019-03-13). 
12 Kermode, Frank. Introduction. I The Tempest, Frank Kermode (red.), xi–xciii. London: Methuen & Co, 1962, 
s. xxiv. 
13 Kermode, 1962.!
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och konst. Temana används för att säga något om karaktärerna samtidigt som karaktärerna 

används för att säga något om temana. I min undersökning kommer dessa teman förmodligen 

att tas upp men tonvikten ligger på att analysera karaktärerna som helhet och inte enbart 

utifrån dessa teman. Båda artiklar rör därför vid min egen undersökning men ligger ändå 

något vid sidan av mitt syfte. 

 Vad gäller arbeten som berör både The Collector och The Tempest och deras 

relation till varandra har det varit svårt att finna framträdande forskning. I artikeln ”The Film 

and the Book: A Case Study of the Collector” jämför Thomas Corbett bok- respektive 

filmversionen av The Collector utifrån fyra metaforer som han anser vara framträdande: 

samlaren, The Tempest, konstnärlighet och klass. Corbett diskuterar sedan hur väl dessa 

metaforer används – eller inte används – i filmen och hur det ter sig jämfört med boken. 

Dessutom ägnar han även Mirandas karaktär uppmärksamhet och jämför hur hon porträtteras i 

boken respektive i filmen. Vad gäller just kopplingen till The Tempest anser Corbett att Clegg 

pendlar mellan två beteenden – Ferdinand respektive Caliban. Ferdinand kommer till uttryck i 

den kärlek som Clegg känner för Miranda och talar om en mer framstående sida samtidigt 

som även den patetiska Caliban gömmer sig inom karaktären. Vidare, gällande Miranda, 

anser Corbett att filmen missar en del av hennes passion för konst och porträtterar henne som 

mer osäker och oskyldig medan hon i boken framträder som säker, ideologisk och med en stor 

passion för konst.14 

 Eftersom Corbetts artikel syftar till att jämföra boken och filmen med varandra 

är det inte The Tempest som står i fokus. Han poängterar dock det som står till grund för min 

egen undersökning, nämligen att det går att analysera Cleggs karaktär i The Collector som en 

blandning av Ferdinand och Calibans karaktärer i The Tempest.  

 Detta diskuteras mer utförligt av Chantal van der Zanden i hennes 

kandidatuppsats ”Characters from Shakespeare’s The Tempest Revisited: Ferdinand and 

Caliban in Aldous Huxley’s Brave New World and John Fowles’ The Collector”, i vilken hon 

skriver om kopplingen mellan karaktärerna i The Tempest och The Collector respektive Brave 

New World. Hon använder sig av Freuds begrepp id, ego och superego för att förklara de 

olika karaktärerna. Hon menar att Shakespeares karaktär Caliban representerar id, det vill 

säga drifterna, och att Ferdinand representerar superegot som kopplas samman med ideala 

karaktärsdrag som talar om människans bättre natur, särskilt förmågan att hålla tillbaka den 

sexuella driften. Syftet för van der Zanden blir sedan att bevisa att både id och superego 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
14 Corbett, Thomas. The Film and the Book: A Case Study of “The Collector”. The English Journal. Vol. 57. Nr. 
3, 1968: 328–333. https://www.jstor.org/stable/812224 (Hämtad 2019-05-08). 
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förekommer i Cleggs karaktär; att han således är en kombination av Ferdinand och Caliban. 

Hon för fram att Clegg visar på sitt superego genom att agera så som Ferdinand skulle ha 

gjort; främst genom att kuva sin sexuella drift och ta fysiskt avstånd från Miranda. När 

Miranda sedan försöker förföra Clegg tappar han respekten för henne och hans superego går 

om intet. I stället börjar han hänsynslöst att styras av sitt id. Han ger då uttryck för den sida av 

honom som är Caliban genom att släppa lös sin sexuella perversion och med våld ta sexuella 

fotografier av Miranda.15  

 van der Zandens uppsats ligger, likt min egen, på kandidatnivå. Det är ovanligt 

att referera till uppsatser på samma nivå, men i detta fall anser jag det vara nödvändigt 

eftersom att van der Zandens uppsats ligger nära min egen. Båda syftar vi till att undersöka 

hur Ferdinand och Caliban kommer fram i Cleggs karaktär samt hur de representerar olika 

sidor av honom. Skillnaden ligger dels i metodval och dels i vad vi har valt att inkludera och 

inte. Medan min undersökning grundar sig på en intertextuell karaktärsanalys har van der 

Zanden valt en freudiansk metod. Metodvalet gör även att van der Zanden undersöker de 

sidor av karaktärerna som kan kopplas till id och superego medan jag närmar mig 

karaktärerna mer öppet och undersöker dem utifrån Rimmon-Kenans metod för 

karakterisering. Jag har även valt att inkludera Mirandas karaktär i min framställning, vilket 

ligger utanför van der Zandens undersökning.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
15 van der Zanden, Chantal. Characters from Shakespeare’s The Tempest Revisited: Ferdinand and Caliban in 
Aldous Huxley’s Brave New World and John Fowles’ The Collector. Kandidatuppsats. Utrecht University, 2017. 
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2. Analys 
 
2.1. Presentation av verken 
 

2.1.1. The Tempest av William Shakespeare 

The Tempest räknas som ett av Shakespeares sista färdigställda verk; kanske det allra sista. År 

1611 tros vara första gången som pjäsens spelades upp, men det kan hända att den skrevs 

tidigare än så.16 Pjäsen utspelar sig på en ö, bebodd av magikern Prospero och hans dotter 

Miranda. Prospero var tidigare hertig av Milano men fördrevs till ön då hans bror förrådde 

honom. På ön lever även en varelse, ett halvmonster, slaven Caliban. När ett skepp från 

Italien närmar sig påkallar Prospero en storm som styr skeppet på grund. Genom magi sprids 

männen ombord ut på ön, ovetandes huruvida de andra är vid liv eller inte. Förutom 

besättningen färdas även bland andra kungen av Neapel, hans son Ferdinand och Prosperos 

bror Antonio på skeppet. Prosperos plan är att få hämnd på sin bror, bli återinsatt som hertig 

och föra ihop sin dotter med prinsen Ferdinand. Efter några misslyckade komplotter med syfte 

att mörda både kungen och Prospero, lyckas Prospero med sin plan. Han väljer därefter att 

bryta sönder sin stav och därmed tappa sina magiska krafter och reser sedan tillbaka till 

Milano för att bli återinsatt som hertig.17  

 William Shakespeare är en av tidernas mest kända personer. Han var 

pjäsförfattare, poet och skådespelare. Han föddes år 1564, troligen den 23 april, i Stratford-

upon-Avon till John Shakespeare och Mary Arden. Familjen hade det lite bättre ställt och 

kunde därför ge sin son en utbildning vid deras lokala skola. Vid 18 års ålder gifte han sig 

med Anne Hathaway med vilken han fick tre barn. Shakespeare arbetade sedan i London där 

han var med i grundandet av ett skådespelarkompani. Under tiden vid kompaniet skrev han 

några av sina kända pjäser, däribland The Tempest. Shakespeare har haft stor betydelse och 

inverkan på eftertidens litterära värld, både som inspirationskälla för berättelser och som 

instiftare av många ord och uttryck.18 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
16 Kermode, 1962, s. xv. 
17 Shakespeare, William. The Tempest. I The Tempest, Frank Kermode (red.), 1–134. London: Methuen & Co, 
1962. 
18 The Shakespeare Birthplace Trust. William Shakespeares Biography. Shakespeare.org.uk. 
https://www.shakespeare.org.uk/explore-shakespeare/shakespedia/william-shakespeare/william-shakespeare-
biography/ (Hämtad 2019-05-24). 
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2.1.2. The Collector av John Fowles 
The Collector av John Fowles blev snabbt en succé då den publicerades år 1963. Romanen är 

centrerad kring två personer: fjärilssamlaren Frederick Clegg och konststudenten Miranda 

Grey, som han har förälskat sig i. Under två års tid förföljer Clegg Miranda innan han 

bestämmer sig för att kidnappa henne. Detta sker efter att han har vunnit en stor summa 

pengar, vilket gör att han har råd att köpa ett hus ute på landet och allt annat han kan tänkas 

behöva för att hålla henne fången. En dag sätter han sin plan i verket. Han drogar henne och 

för henne till huset där hon sitter inlåst de kommande månaderna. Cleggs förhoppning är 

initialt att Miranda ska bli förälskad i honom. Genom att köpa henne fina saker och gå henne 

till mötes försöker han uppnå sitt mål, dock utan resultat. Miranda försöker samtidigt använda 

list för att hitta ett sätt att fly. Hon låtsas till och med fatta tycke för honom, men när hon 

erbjuder sig själv sexuellt till honom, i tron att han främst har sexuella motiv, tappar Clegg all 

respekt och tillit för henne. Så småningom dör hon av en lunginflammation, varpå Clegg 

ställer in siktet på en ny kvinna.19  

 The Collector är uppdelad i fyra delar: den första delen består av Cleggs inre 

tankegångar över händelserna; den andra delen består av Mirandas dagboksanteckningar över 

händelserna; och de sista två delarna består återigen av Cleggs tankar, men då efter 

händelserna. Två alternativa versioner av händelserna återges alltså och karaktärerna läses och 

förstås lika mycket från den andra personens perspektiv som från deras eget.20  

 John Fowles föddes i Leigh-on-Sea utanför London den 31 mars 1926. Som ung 

man blev han inkallad till militärtjänstgöring i och med andra världskriget. Efter sin tid inom 

det militära fortsatte Fowles att studera. Han hade redan före kriget påbörjat studier vid The 

University of Edinburgh i Skottland men valde att uppta sina studier vid ett annat universitet – 

Oxford University i England. Fowles stannade kvar inom den akademiska världen under en 

lång tid, då han själv blev professor och jobbade vid olika universitet både i England och 

utomlands. Tankarna på att bli författare hade funnits sedan länge, och i och med framgången 

med debutromanen The Collector kunde Fowles göra skrivandet till sin heltidssyssla.21   

 

2.2. The Tempest: Oskulden, prinsen och monstret 
I denna del kommer tre av karaktärerna i The Tempest – Miranda, Ferdinand och Caliban – att 

diskuteras utifrån deras individuella karaktärsdrag. Fokus kommer att ligga på de kvalitéer 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
19 Fowles, 1963. 
20 Fowles, 1963. 
21 Bob Goosmann. Biography of John Fowles. Fowlesbooks.com. http://www.fowlesbooks.com/biography.htm 
(Hämtad 2019-05-24). 
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som framträder starkast inom karaktärerna och som påverkar deras relation till varandra. Då 

The Tempest är en pjäs förekommer det få beskrivningar av karaktärernas utseende och den 

miljö de befinner sig i. Främst framkommer information om karaktärerna genom deras 

handlingar och tal, alltså två former av indirekt presentation.22 

 

2.2.1. Miranda 
Miranda är dotter till den mäktige trollkarlen Prospero. På grund av sin farbrors förräderi har 

hon växt upp i exil på en ö tillsammans med sin far. Sedan hon var väldigt ung har hon alltså 

levt isolerad från omvärlden och dess människor. Under pjäsens gång kommer hon i kontakt 

med dessa och lär sig om både det sköna och det onda som existerar i världen. 

 Den första kontakt som läsaren eller åskådaren har med Miranda är när hon 

springer till Prosperos sida efter att ha observerat stormen som han har påkallat. Hon ber sin 

far om nåd; om att skona fartygets besättning och passagerare: 

 
If by your Art, my dearest father, you have / Put the wild waters in this roar, allay them. / […] O, 
I have suffered / With those that I saw suffer! a brave vessel, / (Who had, no doubt, some noble 
creature in her,) / Dash’d all to pieces. O the cry did knock / Against my very heart!23  

 
Miranda gör detta utan att känna till vilka som befinner sig ombord eller varför Prospero har 

bestämt sig för att driva skeppet på grund. Utan någon kännedom om situationen tycks det 

vara hennes instinkt att genast hjälpa dem ombord på skeppet genom att försöka tala förnuft 

med Prospero. Miranda vet hur mäktig Prospero är och hur starka krafter han har men räds 

honom inte. Visserligen är mannen hennes far och kanske bör hon därför inte ha något att 

frukta, men det faktum att han är hennes far innebär också att hon, särskilt eftersom pjäsen 

utspelar sig för flera hundra år sedan, i någon mån gör uppror mot honom när hon säger ifrån. 

Hon vågar ifrågasätta hans handlingar och tala om för honom att de är fel. Dels visar detta på 

en styrka och ett mod hos Miranda och dels visar det även på hennes goda hjärta. Hon vågar 

stå upp för det som är rätt och hon har också en empatisk förmåga som förmår henne att, som 

hon säger rakt ut, lida med dem ombord. 

 Detta är inte heller den enda gången som Miranda säger emot sin far. När de 

stöter på prinsen Ferdinand agerar Prospero väldigt hårt mot honom och utmanar honom till 

att ta upp sitt svärd och slåss mot honom. Miranda ingriper genast och kommer till Ferdinands 

försvar: ”Beseech you, father. / […] Sir, have pity; / I’ll be his surety”.24 Liksom i första 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
22 Rimmon-Kenan, 1989, ss. 61–65. 
23 Shakespeare, 1.2:1–9. 
24 Shakespeare, 1.2:476–478. 
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passagen gör hon detta utan att ännu känna Ferdinand. Det är alltså inte om en vän hon talar, 

utan om en främling. Ändå, liksom med männen ombord, känner hon empati för Ferdinand 

och gör det hon kan för att stoppa våldet innan det tar vid. 

 Vid ett annat tillfälle, när Prospero har satt Ferdinand i arbete med att bära ved, 

försöker Miranda hjälpa honom. Ferdinand säger: ”my sweet mistress / Weeps when she sees 

me work”.25 Mirandas empatiska sida kommer återigen fram då det gör så ont i henne att se 

honom slita att hon gråter. Miranda uppmanar honom att sätta sig ner och vila från det tunga 

arbetet medan hon bär veden. Ferdinand vägrar, men att Miranda försöker göra detta för 

honom visar ytterligare på hennes goda hjärta. 

 Rimmon-Kenan skiljer engångshandlingar från upprepade handlingar och menar 

att de senare visar på statiska drag hos karaktären. Dessa starka, modiga och godhjärtade drag 

hos Miranda kan därför ses som bestående drag hos hennes karaktär. Statiska aspekter kan 

dock, enligt Rimmon-Kenan, även användas för att skapa en viss ironisk eller komisk effekt. 

Detta gäller då en karaktär står fast vid vissa karaktärsdrag trots att omständigheterna kräver 

att de förändras.26 

 Den vänliga inställning som Miranda intar till passagerarna ombord på skeppet 

likväl som till Ferdinand kan även ses som något naiv. När Miranda i början av pjäsen ser 

skeppet kastas runt i stormen kommenterar hon att hon tror att det finns nobla människor 

ombord. Även när hon stöter på Ferdinand är hennes inställning till honom genast densamma: 

”I might call him / A thing divine; for nothing natural / I ever saw so noble”.27 Halvmonstret 

Caliban, som även han bor på ön, har Miranda efter många år lärt sig att se som en skurk – 

som något ont. Förutom den ondska som hon har kommit i kontakt med genom honom har 

hon dock levt ett skyddat liv i den meningen att hon har varit avskärmad från övriga världen 

och dess människor. Kanske är det på grund av detta som hon uppvisar en sådan romantiserad 

bild av mänskligheten och intar en okritiskt positiv inställning till de nya människor hon 

möter. Prospero försöker få henne att ändra denna uppfattning men lyckas inte. Han berättar 

för henne om det förräderi som låg bakom deras flykt till ön och han använder även Caliban 

som en jämförelse för att mena att män kan vara hemskare än hon tror: ”To th’ most of men 

this is a Caliban, / And they to him are angels”.28 Ingenting hjälper. Miranda talar fortfarande 

i slutet av pjäsen om människors godhet: ”How many goodly creatures are there here! / How 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
25 Shakespeare, 3:1:11–12. 
26 Rimmon-Kenan, 1989, s. 61. 
27 Shakespeare, 1.2:420–422. 
28 Shakespeare, 1.2:483–484.!
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beauteous mankind is!”29 Att detta drag hos henne, tron att alla människor är goda, inte 

förändras kan således, enligt vad Rimmon-Kenan talar om, få en viss komisk effekt. Trots att 

hon har hört om den ondska som existerar i världen kan Miranda ändå inte låta bli att möta 

den värld som öppnar sig för henne med nyfikenhet. Även om det kanske är förståeligt, med 

tanke på hennes uppväxt, visar alltså detta ändå på en slags naivitet som förblir en del av 

hennes karaktär under hela pjäsens gång. 

 Naiviteten hos Miranda kan kanske även förklaras som oskuldsfullhet; hon 

tolkar helt enkelt världen utifrån sin begränsande kunskap om den. Förutom att detta kommer 

till uttryck i hennes möte med nya människor kommer det även fram i hennes relation med 

Ferdinand. Snart efter deras första möte är hon övertygad om att hon vill gifta sig med 

honom: ”My affections / Are then most humble; I have no ambition / To see a goodlier 

man”.30 Hon bryr sig inte ens om att möta någon annan för hon tror inte att någon kan vara 

bättre än Ferdinand. Dessutom är Miranda oskuld, vilket nämns flera gånger under pjäsens 

gång, bland annat då Ferdinand frågar om det. Oskulden blir särskilt framträdande då Miranda 

påpekar att hon, vid sidan av sin far och Caliban, aldrig ens har sett en annan man än 

Ferdinand: ”This / Is the third man that e’er I saw; the first / That e’er I sigh’d for”.31 Med 

tanke på den tid som pjäsen skrevs i är det inte underligt att Miranda är oskuld. Tvärt om var 

detta fullt naturligt och förväntat av en ogift kvinna. Oskulden var ofta ett krav för äktenskap, 

så även i The Tempest. Miranda är dock inte bara oskuld i ett sexuellt sammanhang; hon är, på 

sätt och vis, oskuld inför världen. Det faktum att hon är oskuld och aldrig har närmat sig en 

man förstärker således ytterligare hennes oskuldsfullhet.   

 

2.2.2. Ferdinand 
Ferdinand är prins av Neapel. Han befinner sig ombord på skeppet med bland annat sin far – 

kungen – när Prospero skickar stormen mot dem. När besättningen sedan sätts iland, alla 

oskadda, placeras de ut på olika ställen på ön. Ferdinand sätts iland ensam och befarar att hans 

far har omkommit och tror då att det är han som kommer att ta över som kung.  

 Ferdinand liknar Miranda på några sätt. Båda är av ädel börd – Ferdinand som är 

prins och Miranda som är dotter till en hertig. Som sådana är de välutbildade till skillnad från 

deras motpart Caliban. De delar även vissa karaktärsdrag. När Ferdinand träffar Miranda 

frågar han genast om hon är ogift: ”How I may bear me here: my prime request, / Which I do 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
29 Shakespeare, 5.1:182–183. 
30 Shakespeare, 1.2:484–486. 
31 Shakespeare, 1.2:448–449.!
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last pronounce, is, O you wonder! / If you be maid or no?”32 Utan att känna till något om 

henne faller Ferdinand med en gång för den fagra Miranda och önskar att gifta sig med henne. 

Till skillnad från Miranda som har levt isolerad har Ferdinand många erfarenheter från 

världen utanför ön. Han har förmodligen stött på många olika typer av människor och sett 

både det goda och onda som världen har att erbjuda. Dock förefaller han ändå vara något naiv 

i tanken att Miranda är kvinnan för honom när han ännu knappt har talat med henne. Kanske 

har Ferdinand, likt Miranda, en något romantiserad bild av verkligheten. Något senare i pjäsen 

överöser han Miranda med lovord: 

 
Admir’d Miranda! / Indeed the top of admiration! worth / What’s dearest to the world! Full 
many a lady / I have ey’d with best regard, and many a time / Th’ harmony of their tongues hath 
into bondage / Brought my too diligent ear: for several virtues / Have I lik’d several women; 
never any / With so full soul, but some defect in her / Did quarrel with the noblest grace she 
ow’d, / And put it to the foil: but you, O you, / So perfect and so peerless, are created / Of ever 
creature’s best!33 

 
Vad gäller kontakt med det andra könet är Ferdinand inte lika oskuldsfull som Miranda. Som 

han säger så har han träffat andra kvinnor, men något har alltid visat sig vara fel med dem. 

Miranda, å andra sidan, anser han vara perfekt. Han säger sig vara hennes slav: ”The very 

instant that I saw you, did / My heart fly to your service; there resides, / To make me slave to 

it”.34 Ferdinand verkar se Miranda som ett högre stående väsen värt att dyrka. Han placerar 

henne på en piedestal, till skillnad från de andra kvinnor han stött på, och hängiver sig till 

henne. Han är inte hennes slav fysiskt men kanske mentalt. I stället för att vara slav under 

tvång, som Caliban är, väljer Ferdinand detta eftersom Miranda är så dyrbar för honom.  

 Prospero planerar hela tiden att få Ferdinand och Miranda att bli kära i varandra 

men inser att han, för att lyckas med detta, måste agera som om han inte vill se Miranda 

tillsammans med Ferdinand. Därför låtsas han vara väldigt negativ mot honom. Han vill att 

Ferdinand ska bevisa sig vara värdig hans dotter. För att göra detta sätter han Ferdinand i 

arbete med att bära ved, vilket Ferdinand accepterar: ”This my mean task / Would be as heavy 

to me as odious, but / The mistress which I serve quickens what’s dead, / And makes my 

labours pleasures”.35 Ferdinand väljer att lyda Prospero och tycks inte ha något emot det. 

Även fast det är en jobbig uppgift anser han arbetet vara värt det, eftersom han på så sätt kan 

visa sig vara värdig Miranda. Genom både handling och tal visar Ferdinand att han är villig 

att ta order och arbeta hårt för att förtjäna Miranda – ett hederligt drag. Även van der Zanden 
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32 Shakespeare, 1.2:428–430. 
33 Shakespeare, 3.1:37–48. 
34 Shakespeare, 3.1:64–66. 
35 Shakespeare, 3.1:4–7. 
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tar upp denna passage i sin uppsats och trycker också på att Ferdinand försöker förtjäna 

Miranda genom att följa Prosperos direktiv och bära veden.36  

 Scenen är även ett exempel på analogisk förstärkning som sker mellan 

karaktärer.37 Tidigare under pjäsen ber Prospero på liknande sätt Caliban att hämta ved. 

Caliban svarar då: ”There’s wood enough within”.38 Han fortsätter sedan med att bråka med 

Prospero; han svär och skickar förbannelser över honom. Att Caliban är så pass ovillig till att 

lyda Prosperos förfrågan förstärker Ferdinands mer positiva reaktion och de drag som det 

visar på hos honom.  

 Miranda avskyr dock att se honom slita och ber om att få hjälpa honom men han 

vägrar: ”No, precious creature; / I had rather crack my sinews, break my back, / Than you 

should such dishonour undergo, / While I sit lazy by”.39 Ferdinands ord förstärker ytterligare 

intrycket av att han är villig att arbeta hårt för att få Miranda. Visserligen verkar nekandet till 

Mirandas erbjudande handla om att Ferdinand inte anser arbetet vara värdigt Miranda. Detta 

kan handla om att hon utifrån sin ställning eller sin roll som kvinna inte bör utföra sådant 

arbete som egentligen är tänkt för slavar som Caliban, eller i alla fall män, men det kan också 

vara så att han har så höga tankar om Miranda att han därför inte anser att hon bör involveras i 

arbetet. Dock kan även nekandet ses som ett hederligt drag hos Ferdinand. Inte bara tar han på 

sig den fysiskt tunga bördan utan har även bestämt sig för att slutföra det arbete som Prospero 

gett honom, utan att ta några genvägar, för att visa sin värdighet.  

 Analogisk förstärkning används återigen mellan Ferdinand och Caliban för att 

förstärka hur de hanterar sin sexuella drift. Skillnaden dem emellan förklaras även av van der 

Zanden i hennes uppsats.40 Medan Caliban låter sina drifter styra är Ferdinand kontrollerad 

och intar en mer traditionell inställning till sex. För det första är Ferdinand väldigt noga med 

att ta reda på huruvida Miranda är oskuld, något som ses som ett krav för äktenskap: ”O, if a 

virgin, / And your affection not gone forth, I’ll make you / The Queen of Naples”.41 För det 

andra lovar Ferdinand Prospero, som visserligen hotar med konsekvenser om paret delar säng 

innan bröllopet, att de kommer att avstå från sex tills det att de är gifta: ”I warrant you, sir; / 

The white cold virgin snow upon my heart / Abates the ardour of my liver”.42 Resultatet blir 

ett förstärkt intryck av Ferdinand som hederlig. Det visar även på skillnaden mellan Ferdinand 
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36 van der Zanden, 2017.!
37 Rimmon-Kenan, 1989, s. 70. 
38 Shakespeare, 1.2:316. 
39 Shakespeare, 3.1:25–28. 
40 van der Zanden, 2017. 
41 Shakespeare, 1.2:450–452. 
42 Shakespeare, 4.1:54–56.!
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och Caliban vad gäller deras syn på Miranda. Ferdinand ser henne som en hel person medan 

Caliban ser henne mer som ett objekt – enbart en kropp. Dessutom betonas Ferdinands roll 

som en civiliserad man, vilket bidrar med en tydlig kontrast mot Calibans ociviliserade sätt. 

Att äktenskap ska föregå samlag är en av samhällets många traditioner och normer och 

Ferdinand väljer att följa detta i stället för att låta sina drifter styra.  

 

2.2.3. Caliban 
När Prospero och Miranda anlände till ön levde redan Caliban där. Caliban föddes av en häxa 

och betraktas som ett halvmonster. Fram till Prospero och Mirandas ankomst var han herre 

över ön men blev en tid senare deras slav.  

 Namnet Caliban tros vara ett anagram av ordet cannibal, det vill säga 

kannibal.43 Redan genom namnet ges en ledtråd om den karaktär som bär det. Detta är ett 

exempel på det som Rimmon-Kenan kallar för analogisk förstärkning – närmare bestämt 

analogisk förstärkning som sker genom användandet av namn. Rimmon-Kenan nämner att 

namnet på egen hand inte nödvändigtvis säger något om karaktären, men att det kan förstärka 

drag hos densamma.44 När Caliban presenteras som något vilt, våldsamt och omänskligt kan 

associationerna som ordet kannibal medför förstärka känslan att det är just detta som Caliban 

representerar. 

 Även Calibans utseende målar upp denna bild av honom. Hans beskrivs av 

Prospero som: ”A freckled whelp hag-born––not honour’d with / A human shape”.45 Om än 

inte lika vanligt i mer modern litteratur, hävdar Rimmon-Kenan att denna typ av 

karakterisering, genom utseende, var vanlig förut då det ansågs finnas ett samband mellan 

utseende och karaktärsdrag.46 Caliban är därför, på sätt och vis, redan utdömd från början. 

Både hans namn och utseende vittnar om de drag han bär som senare även uppvisas genom 

både hans ord och handlingar. 

 Den roll som Caliban kommer att spela uttalas därefter rakt ut vid läsaren eller 

åskådarens första möte med honom, då Miranda utbrister: ”’Tis a villain, sir, / I do not love to 

look on”.47 Detta kan anses vara en form av det som Rimmon-Kenan kallar för direkt 

definition, eftersom beskrivningen av Caliban som en skurk sägs rakt ut. Dock poängterar 

Rimmon-Kenan att sådana beskrivningar inte alltid måste stämma. Vissa gånger kan det helt 
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enkelt bara vara så som den talande karaktären ser den andre och kan därför vissa gånger säga 

mer om karaktären själv än den som omtalas.48 I Calibans fall ges dock snabbt en förklaring 

till varför Miranda ser honom som en skurk; en som läsaren eller åskådaren förmodligen kan 

tänkas hålla med henne om: 

 
Thou most lying slave, / Whom stripes may move, not kindness! I have us’d thee, / Filth as thou 
art, with human care; and lodg’d thee / In mine own cell, till thou didst seek to violate / The 
honour of my child49 

 
Genom Prosperos yttrande framgår det att Caliban försökte våldta den unga Miranda. Som om 

det inte vore nog skedde detta misslyckade våldtäktsförsök efter det att Prospero till en början 

försökt ta hand om Caliban. Detta är alltså förklaringen till varför både Miranda och Prospero 

är så negativt inställda till Caliban och ser honom som de gör. Calibans tidigare handlingar 

målar ingen fördelaktig bild av honom. Tvärt om görs han med en gång till en av pjäsens onda 

karaktärer. Därmed är hans position i pjäsen stadigt befäst – han är pjäsens skurk. 

 Värt att diskutera i detta sammanhang är dock att Caliban bodde på ön redan 

innan Prospero och Mirandas ankomst. Med tiden tog de över ön och gjorde Caliban till sin 

slav. Trots att Prospero talar om hur väl de behandlade honom innan han försökte våldföra sig 

på Miranda, och trots att det var först efter detta som de tog honom som slav, ändrar inte det 

på att Caliban möjligen ser sig själv som ett offer. Även om det inte rättfärdigar hans 

handlingar är det ändå en påminnelse om att Caliban antagligen handlar utifrån vad han tycker 

och tror är rätt; att han gör det han gör utifrån tanken att han är berättigad till det.  

 Som tidigare nämnt skiljer Rimmon-Kenan på engångshandlingar och 

upprepade handlingar. Medan upprepade handlingar visar på statiska drag menar hon att 

engångshandlingar kan vara ännu viktigare när det gäller att framhäva karaktärsdrag då de har 

en mer dramatisk effekt.50 Våldtäktsförsöket kan vara en sådan engångshandling som visar 

just hur avskyvärd Caliban kan vara. Även hur han uttalar sig om händelsen befäster denna 

uppfattning: ”O ho, O ho! would’t had been done! / Thou didst prevent me; I had peopled else 

/ This isle with Calibans”.51 Calibans uttalande visar ingen ånger över vad han har gjort utan 

snarare besvikelse över att han inte lyckades. Det kanske inte handlar om analogisk 

förstärkning men ändå förefaller Caliban och Miranda vara som varandras motsatser i detta 

avseende. Medan Miranda känner stor empati, även i stunder då hon kanske inte borde, saknar 

Caliban förmåga att överhuvudtaget visa någon slags medkänsla. Trots att det även var denna 
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handling som gjorde att Caliban blev tagen som slav och att det kanske skulle var fördelaktigt 

för honom själv att visa ånger förmår han ändå inte att göra det. Caliban fortsätter i stället 

agera på liknande sätt i andra situationer. Tillsammans med Stephano och Trinculo 

konspirerar Caliban för att mörda Prospero. Han använder Miranda för att locka Stephano till 

planen: ”Ay, lord; she will become thy bed, I warrant, / And bring thee forth brave brood”.52 

Det som Caliban inte lyckades med erbjuder han någon annan försöka. Utifrån dessa 

planerade handlingar är det tydligt att Caliban varken skyr våldtäkt eller mord. Att handlingar 

som dessa jämt tycks vara i Calibans tankar kan även tyda på att det är ett statiskt drag hos 

honom.  

 Caliban verkar vara oförmögen till förändring. Prosperos ord – “Thou most 

lying slave, / Whom stripes may move, not kindness!”53 – är också en påminnelse om att 

Caliban, trots Prosperos försök, inte har anpassat sig till civilisationens regler och normer som 

Prospero fört med sig till ön, utan fortsatt att vara en vilde. Även van der Zanden tar upp 

denna roll som Caliban spelar och den kontrast som uppstår särskilt mot Ferdinand. Det 

handlar, enligt henne, om Caliban som ett uttryck för vildingen i den nya värden jämfört med 

Ferdinand som en kultiverad och civiliserad europé.54 Min undersökning visar på samma sak: 

att Caliban kontrasteras mot Miranda och Ferdinand och framstår därigenom som en vilding 

och dessutom en outbildad sådan. Detta är ytterligare ett exempel på analogisk förstärkning 

mellan karaktärer.55 Både Miranda och Ferdinand är av ädel börd och har således fått en 

gedigen utbildning. Prospero själv har sett till Mirandas utbildning: ”Here in this island we 

arriv’d; and here / Have I, thy schoolmaster, made thee more profit / Than other princess’ can, 

that have more time / For vainer hours, and tutors not so careful”.56 Sedan de anlände till ön 

har Prospero även lagt ner tid på att försöka utbilda Caliban men utan större resultat. Miranda 

har liksom Caliban växt upp i exil från omvärlden men har ändå växt upp till att bli en ung 

kvinna som agerar utifrån civilisationens regler och normer medan Caliban inte har det. Det 

enda Caliban har lärt sig är deras språk och det har han valt att använda mot dem: ”You taught 

me language; and my profit on’t / Is, I know how to curse. The red plague rid you / For 

learning me your language!”57 Det går inte att ändra på Calibans natur trots tappra försök. 

Calibans oförmåga att förändras diskuteras utförligare av både Kermode och Abdelnour 

Zimbardo. Kermode lyfter fram att Caliban ger uttryck för ociviliserad natur som står i 
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kontrast mot Miranda och Ferdinands civiliserade konst.58 Abdelnour Zimbardo visar på 

motsättningen mellan ordning och kaos och hur kaoset – Caliban – inte kan kontrolleras.59 

 Ytterligare ett exempel på analogisk förstärkning mellan karaktärer är skillnaden 

mellan Caliban och Ferdinand vad gäller deras sexualdrift. Våldtäktsförsöket på Miranda är 

ett tecken på att Caliban inte kan kontrollera sin sexualdrift. Som ett uttryck för natur är det 

inte särskilt konstigt att Caliban faller offer för sina drifters begär. Ferdinand, å andra sidan, 

som på många sätt är motsatsen till Caliban, lovar dyrt och heligt att inte ha samlag med 

Miranda förrän dess att de är gifta. Caliban bryr sig inte alls om giftermål utan ser endast 

Miranda som ett sätt att föra vidare sitt anlag; som ett objekt som han kan använda för sina 

egna ändamål.60 

 

2.3. The Collector: Skönheten och mannen med två ansikten 
I denna del analyseras Fowles två huvudkaraktärer, Miranda Grey och Frederick Clegg, och 

jämförs samtidigt med deras motparter i The Tempest. Miranda Grey jämförs alltså med 

Shakespeares Miranda och Frederick Clegg jämförs med både Ferdinand och Caliban som 

visar på två olika sidor hos honom. 

 

2.3.1. Miranda Grey 
Miranda Grey är en av Fowles huvudkaraktärer. Hon är en 20 år gammal konststudent i 

London och dotter till en medelklassfamilj. Till skillnad från Clegg har hon starka åsikter om 

det mesta: konst likväl som klass och krig. Miranda beskrivs dels utifrån Cleggs perspektiv 

men också utifrån sitt eget i den dagbok hon för. 

 Den första interaktionen Miranda har med Clegg är stunden då han sätter sin 

kidnappningsplan i verket. Clegg hittar på ett scenario i vilket han påstår sig ha kört över en 

hund, som han säger sig ha lagt i skåpbilens lastutrymme, och behöver hjälp, vilket han ber 

Miranda om: ”’Oh the poor thing,’ she said. She came towards me, to look in. Just as I 

hoped”.61 Cleggs plan utgår från att Miranda ska bry sig nog mycket om denna påhittade hund 

för att stanna och närma sig honom. Detta är precis vad hon gör. Miranda kommer genast till 

undsättning, utan vare sig försiktighet eller eftertanke. Denna handling visar på två delar av 

hennes karaktär: För det första, likt Miranda i The Tempest, verkar hon ha en instinkt eller i 

alla fall en vilja att hjälpa någon i nöd. Senare i berättelsen reflekterar hon över 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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kidnappningen: “He’s always abused me. From the very beginning. That story about the dog. 

He uses my heart”.62 Att hitta på historien om hunden var att tala till Mirandas goda hjärta. 

Hon kunde inte annat än agera för att rädda detta oskyldiga djur. För det andra föregås denna 

handling inte av någon eftertanke gällande hennes egen säkerhet. Instinkten att hjälpa tar över 

till den grad att hon inte reflekterar över situationen. Visserligen hade hon kanske ingen 

anledning att tro att mannen framför henne skulle ljuga. Dock går det samtidigt att diskutera 

huruvida hon borde ha hanterat mannen med skåpbilen med lite större försiktighet. Att 

Miranda inte alls tänker över sin egen säkerhet kan jämföras med Shakespeares Mirandas 

okritiska syn på de nya människorna hon möter och tänkas ha att göra med en romantiserad 

syn på världen som inte riktigt stämmer överens med verkligheten; en tro på att inget farligt 

kan hända henne.  

 För denna tolkning talar även hur hon ser på sin fångenskap. Miranda ger Clegg 

namnet Caliban, likt halvmonstret i The Tempest. När hon och Clegg talar med varandra 

återger hon deras konversationer precis som dialog i en pjäs. Hon anmärker även: ”Silence 

then. I felt unreal, as if it was a play and I couldn’t remember who I was in it”.63 Miranda 

målar upp sin verklighet i Cleggs källare som en pjäs och inte vilken pjäs som helst, utan The 

Tempest som är som en saga där det goda vinner mot det onda. I enhetlighet med detta har 

nog Miranda en innerlig tro på att hennes öde kommer ta samma riktning som Mirandas i The 

Tempest; att hon kommer bli räddad från sitt liv i exil och leva lycklig tillsammans med 

prinsen. Hennes tankar tyder således inte på en realistisk bild av verkligheten utan snarare en 

romantiserad bild av den. Lynch rör vid detta då han illustrerar hur både Miranda och Clegg 

bygger upp sina egna narrativ på olika sätt och hur Miranda tar till sig en sagostruktur. Lynch 

använder detta för att förklara motsättningen mellan de två karaktärerna och deras bristande 

förhållande, men som diskuteras ovan kan det kanske även säga något om karaktärerna och 

deras egenskaper.64 

 När Miranda återger sin och Cleggs konversation skriver hon även: ”(I’m 

cheating, I didn’t say all these things – but I’m going to write what I want to say as well as 

what I did)”.65 Förutom att detta är ett tecken till läsaren att det inte går att lita på allt det 

Miranda skriver i sin dagbok är det även ett bevis på att hon är villig att ändra sin berättelse 

på ett sådant sätt att den bättre passar henne. På detta sätt kan hon förstärka sagoelementen 
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som indikerar ett lyckligt slut och hennes karaktär kan framstå precis som hon vill att den ska 

framstå och Cleggs likaså. 

 Mirandas romantiserade syn på verkligheten och hennes tro på att allting 

kommer att ordna sig kan också tolkas som ett naivt drag hos henne. Clegg har planerat väl 

hur han ska göra för att kidnappa henne och hålla henne inlåst. Inte bara har han köpt ett hus 

som ligger isolerat till, han har tänkt igenom alla scenarion som kan uppstå och förberett 

källaren på ett sådant sätt att det inte ska kunna märkas att han håller någon inlåst där nere och 

dessutom att hon aldrig ska kunna fly. Miranda känner till hur dåliga hennes odds är, ändå tror 

hon på Clegg när han lovar att släppa henne efter fyra veckor. När de veckorna har passerat 

och han ändå inte släpper henne kommer de så småningom till en ny överenskommelse som 

Miranda även den gången tror på. Efter att Clegg har dedikerat sig fullständigt till sin plan går 

det att fråga sig hur Miranda kan tro på att han ska släppa henne. Det verkar trots allt högst 

osannolikt. Detta drag, att hon litar på honom fast han tidigare har ljugit för henne, kan tolkas 

som ett sådant beteende som borde förändras men inte gör det och därför som något som kan 

få en komisk effekt, utifrån vad Rimmon-Kenan skriver om.66 Det kan även vara ytterligare 

ett tecken på en romantiserande och naiv sida hos henne. Samtidigt är det kanske enda sättet 

för henne att överleva: “It’s too depressing. I have to believe he’ll keep his word”.67 Att 

acceptera en verklighet i vilken Clegg inte har tänkt släppa henne frivilligt är kanske omöjligt 

för Miranda. Med tanke på att hennes chans att fly inte är särskilt stor och att Clegg dessutom 

har varit noga med att inte efterlämna spår som kan leda polisen till dem, är Mirandas största 

hopp att Clegg på egen hand låter henne gå fri. Kanske är det därför inte bara ett naivt drag 

hos henne utan en kamp för hennes psykes överlevnad. 

 Att flyktmöjligheten inte är stor betyder inte att Miranda struntar i att försöka. 

Tvärt om funderar hon jämt och ständigt på hur hon ska kunna rymma: ”Every time the door 

opens I want to rush at it and out. But I know now I must save up my escape attempts. Outwit 

him. Plan ahead. Survive”.68 Hon lyckas nästan vid två olika tillfällen. Den första av dessa två 

gånger använder hon list och låtsas vara allvarligt sjuk. Clegg tror inte helt och hållet på 

henne men springer ut från källaren och låter alla dörrar stå öppna, dock väntar han i 

trädgården. Miranda kommer snart ut, utan det minsta tecken på att vara sjuk, och vänder 

snabbt och springer ner i källaren igen när hon ser Clegg vänta på henne: ”I know it was the 
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right thing to do. It saved my life”.69 Den andra gången är ett spontant rymningsförsök. Clegg 

har av misstag glömt ett verktyg ute på gården som Miranda slår honom över huvudet med det 

när de går ut en kväll. Clegg får dock snabbt tillbaka överhanden och hennes chans att fly går 

förbi. Efter denna händelse är Miranda arg på sig själv: “It’s the middle of the night. I can’t 

sleep. I hate myself. I nearly became a murderess tonight. I shall never be the same again”.70 

Mirandas ilska kunde ha berott på att hon gick miste om den kanske bästa chansen hon 

någonsin skulle få att kunna fly och vet med sig att Clegg inte kommer göra samma misstag 

två gånger. Det är dock inte misslyckandet Miranda verkar vara arg över; det är det faktum att 

hon nästan lyckades: ”Violence and force are wrong. If I use violence I descend to his level. It 

means that I have no real belief in the power of reason, and sympathy and humanity”.71 Trots 

det hemska brott som Clegg har begått, och trots att detta kunde vara hennes enda chans att 

fly, vill Miranda ändå inte skada honom. Oavsett hur Clegg är verkar Miranda ändå kunna se 

något slags mänskligt värde i honom. I varje fall uppvisar hon en tro på att mänskligheten kan 

vara bättre än våld.  

 Samtidigt tycks det inte bara handla om en tro på människans bättre natur utan 

även att Miranda vill separera sig själv från Clegg. Hon talar om hur hon inte vill sjunka till 

hans nivå och att våld skulle vara att göra det – fast detta våld sker för hennes överlevnad. 

Detta är särskilt intressant då det uppvisar en tydlig kontrast mellan Miranda och Clegg, något 

som sker via analogisk förstärkning.72 Medan Miranda känner ånger över sina handlingar får 

Clegg snarare en kick när han utövar kontroll över Miranda: “I felt happy, I can’t explain, I 

saw I was weak before, now I was paying her back for all the things she said and thought 

about me”.73 Mirandas ånger och tankar över sina handlingar, särskilt i kontrast med Cleggs, 

kan ytterligare visa på att hon har ett gott hjärta. Detta kan jämföras med hur Miranda i The 

Tempest framträder som en godhjärtad person till skillnad från Caliban som inte har förmåga 

att visa ånger över sina handlingar. Vidare kan detta även anknyta till skillnaden mellan det 

civiliserade och ociviliserade, vilket är ett viktigt tema i The Tempest. Miranda agerar utifrån 

sina instinkter vid flyktförsöket men är präglad av civilisationen och dess normer och förstår 

därför att det våld hon brukade var fel och att det i stället är förnuft hon bör använda sig av. 

Clegg, å andra sidan, vet med sig hur han bör agera eftersom en del av honom tillhör 

civilisationen, vet med sig att våldet är fel, men kommer med tiden på fler och fler ursäkter 
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för att rättfärdiga sitt eget beteende gentemot sig själv. Detta kan alltså liknas vid hur Miranda 

och Caliban i The Tempest är väldigt olika varandra fastän de är uppfostrade av samma man.  

 Miranda fortsätter dock under hela berättelsen att göra små uppror mot Clegg. 

Hennes handlingar och uttalanden visar ingen fruktan. Snarare ger hon intrycket av att vara en 

modig ung kvinna som inte är rädd att säga emot och stå upp mot sin kidnappare. Precis efter 

att han tagit henne till källaren försöker hon helt enkelt gå därifrån: ”’I demand to be released 

at once. This is monstrous.’ […] ’Get out of the way. I’m going to leave.’”74 Clegg vägrar 

dock, givetvis, att släppa henne så enkelt och med tanke på hans fysiska överläge har Miranda 

inte en chans. Kanske är hennes små uppror, som inte kräver fysiskt styrka, ett sätt att på 

något vis behålla en viss frihet. Hon skriker åt honom och har sönder saker. Hon må vara en 

fånge men hon vägrar att bli underlägsen. Tvärt om anser hon honom vara underlägsen: “He 

is absolutely inferior to me in all ways. His one superiority is his ability to keep me here. 

That’s the only power he has”.75 Miranda kommer åt en viktig poäng: Clegg har ett fysiskt 

övertag i det att han kan hålla henne fången, men i övrigt är det Miranda som har övertaget. 

Clegg lyder Mirandas minsta vink. Han försöker tillgodose alla hennes behov och vara till 

lags utan att be om särskilt mycket i utbyte. Miranda är rent fysiskt Cleggs fånge men på 

andra sätt är han hennes. Miranda rör vid detta då hon säger: ”I’m his disease”.76 Han har 

fångat henne och stängt in henne i sin källare men hon har – omedvetet och oavsiktligt – 

fångat och tagit över hans sinne då han har blivit besatt av henne. Hon är allt som existerar 

och betyder något för honom och således underkastar han sig hennes befallningar. Miranda 

överlägsenhet verkar dock få henne att underskatta Clegg. Stundtals ser hon att det lurar en 

ilska hos honom, men hon ser även en annan sida hos honom som är kontrollerad: “I mean if 

he was going to attack me, he’d surely do it at some time when he had a reason to be angry. 

As he was this morning. He has tremendous self-control, in some ways”.77 Med den 

romantiserade synen på verkligheten verkar hon inte tro på att Clegg faktiskt kommer att göra 

henne illa. Senare visar sig detta dock vara felaktigt. 

 

2.3.2. Frederick Clegg 
Frederick Clegg är en lokal tjänsteman vars största intresse i livet är att fånga och studera 

fjärilar. Han får upp ögonen för konststudenten Miranda Grey och blir kär i henne. När 

romanen börjar har han förföljt henne i två års tid. Han arbetar nära hennes hem och brukar 
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spionera på henne när hon går ut. Varje gång han ser henne markerar han det i sitt 

observationshäfte. Några gånger försöker han närma sig henne. Han väntar utanför hennes 

skola och följer efter henne; står i samma kö som hon gör; åker med samma tåg; går in på 

samma café. När han sedan vinner mycket pengar bestämmer han sig för att kidnappa henne. 

Han uppger sitt namn vara Ferdinand utan vetskapen om att detta är prinsens namn i The 

Tempest. Miranda ger honom i stället smeknamnet Caliban. Detta sammanfattar den tudelning 

som Clegg tycks vara präglad av: å ena sidan vill han vara, och tror sig vara, prinsen 

Ferdinand; å andra sidan lurar halvmonstret Caliban precis under ytan. 

 Rimmon-Kenan menar att utseende länge har använts för att synliggöra 

karaktärsdrag, även fast det idag är känt att utseende och personlighet inte har något sådant 

samband. Rimmon-Kenan poängterar även att det går att dela upp utseende i två grupper: dels 

de drag karaktären inte kan ändra på och dels de drag som hen väljer som exempelvis kläder. 

De drag som karaktären väljer och kan ändra på kan ha en dubbel betydelse då de kan visa på 

och förstärka dragen hos karaktären samtidigt som de kan vara ett resultat av vissa drag.78 

Miranda ger en lång beskrivning av Cleggs utseende: 

 
He’s six feet. Eight or nine inches more than me. Skinny, so he looks taller than he is. Gangly. 
Hands too big, a nasty fleshy white and pink. Not a man’s hands. Adam’s apple too big, wrists 
too big, chin much too big, underlip bitten in, edges of nostrils red. Adenoids. He’s got one of 
those funny inbetween voices, uneducated trying to be educated. It keeps on letting him down. 
His whole face is too long. Dull black hair. It waves and recedes, it’s coarse. Stiff. Always in 
place. He always wears a sport coat and flannels and a pinned tie. Even cuff-links. He’s what 
people call a ‘nice young man’. Absolutely sexless (he looks). He has a way of standing with his 
hands by his side or behind his back, as if he doesn’t know what on earth to do with them. 
Respectfully waiting for me to give my orders. Fish-eyes. They watch. That’s all. No 
expression.79 

 
I Mirandas beskrivning ges både en översikt av delar av Cleggs utseende som han inte kan 

ändra på samt delar som han kan förändra. Även om beskrivningen inte är riktigt lika hård 

som den av Caliban i The Tempest finns det ändå vissa gemensamma drag. Caliban beskrivs 

av Prospero som: “not honour’d with / A human shape”.80 Clegg beskrivs visserligen som en 

människa, men samtidigt avviker Clegg något från mänskliga bilden. Miranda beskriver allt 

hos honom som för stort, menar att hans händer inte är en mans och målar en bild av en lång 

och nästan klumpig figur som reser sig över henne – lite som en jätte. Vidare, vad gäller de 

drag han kan ändra på, tyder Cleggs klädval på att han är mån om att se prydlig ut. Han tycks 

sakna fantasi eller intresse för kläder då han jämt går klädd på samma sätt, men han klär ändå 
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upp sig i skjorta, slips och manschettknappar. Miranda anmärker att andra kanske skulle kalla 

honom ”en stilig ung man”81 och detta verkar summera de val Clegg gör angående sitt 

utseende; det är precis så han vill se ut. Samtidigt bär han under det drag som han inte kan 

ändra på; de drag som påminner om något som inte riktigt passar in i den mänskliga mallen. 

 Under de två år som Clegg har förföljt och observerat Miranda har han inte fått 

reda på särskilt mycket om henne. Han känner till hennes namn, att hon är student och vilka 

hennes föräldrar är, men längre än så sträcker sig inte hans kunskap om henne. Ändå klargör 

han tidigt att han älskar henne, redan innan han har genomfört kidnappningen: ”I can’t say 

what it was, the very first time I saw her, I knew she was the only one”.82 Detta tema, att 

förälska sig i någon utan att känna dem, påminner om Ferdinand och Mirandas möte i The 

Tempest, då de båda faller för varandra vid första ögonkastet. I The Tempest kan detta tyda på 

en naivitet hos båda karaktärerna men vad gäller Clegg är frågan om det tyder på något annat. 

Naiv verkar inte riktigt beskriva den kärlek Clegg säger sig känna för Miranda. Han närmar 

sig henne mer som en forskare närmar sig sitt studieobjekt än som någon förälskad: 

  
When she was home from her boarding-school I used to see her almost every day sometimes, 
because their house was right opposite the Town Hall Annexe. […] In the evening I marked it in 
my observations diary, at first with X, and then when I knew her name with M.83 

 
Detta ger snarare intrycket av ren och skär besatthet. Inte bara Cleggs handlingar – 

förföljelsen och kidnappningen – utan även de tankar han uttrycker tyder på galenskap. I 

Ferdinand och Mirandas fall i The Tempest föll de båda för varandra. De må ha varit unga och 

naiva men att kalla deras kärlek för galenskap skulle nog vara att dra det lite för långt. I 

Cleggs fall, å andra sidan, då han har fallit för en kvinna han inte alls känner och finner att det 

enda sättet att lära känna henne och få henne att älska honom är att kidnappa henne, kanske 

galenskap är ett lämpligt begrepp att applicera. Cleggs vanföreställningar går så djupt att han 

innerligt tror att Miranda skulle kunna se kidnappningen som på något sätt rättfärdigad: ”I 

thought, I can’t ever get to know her in the ordinary way, but if she’s with me, she’ll see my 

good points, she’ll understand. There was always the idea she would understand”.84  

 Långt senare i berättelsen, efter Mirandas död, upptäcker Clegg Mirandas 

dagbok som hon har fört under sin tid i fångenskap. Det han läser där chockerar honom: ”I 

found her diary which shows she never loved me, she only thought of herself and the other 
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man all the time”.85 Cleggs uttalande visar att han faktiskt trodde att hon älskade honom trots 

att motsatsen borde ha varit rätt uppenbar med tanke på Mirandas handlingar och uttalanden. 

Som tidigare nämnt i förhållande till Mirandas karaktär i The Tempest menar Rimmon-Kenan 

att det kan få en komisk effekt när en karaktär inte ändrar ett drag hos sig själv fast hen under 

omständigheterna bör göra det.86 Det kan tänkas att Clegg borde ha gett upp hoppet om att 

Miranda skulle börja älska honom. Tvärt emot detta håller han alltså fast vid denna 

vanföreställning även efter hennes död. Till och med i den utsträckning att han överväger att 

ta sitt eget liv så att de kan vara tillsammans: ”Then take the aspros and go down with the 

flowers and lie beside her. Post a letter first to the police. So they would find us down there 

together. Together in the Great Beyond. We would be buried together. Like Romeo and 

Juliet”.87 Han ser således sin och Mirandas historia som en episk kärlekshistoria i klass med 

Shakespeares Romeo och Julia. Han jämför sitt liv med en pjäs på samma sätt som Miranda 

jämför sitt liv i fångenskap med The Tempest och kanske gör han detta av samma anledning – 

att skapa en verklighet som han står ut med. Det kan även här handla om galenskap men 

samtidigt kan han vara medveten om verkligheten i den grad att han känner att allt är förlorat, 

hans plan har gått om intet, när Miranda dör. I den Julia och Romeo-konstruktion han 

överväger får de kanske på något sätt, om än tragiskt, ett slut tillsammans. 

 Clegg har lagt ner mycket tid och pengar på att ställa i ordning huset han köpt. 

Han har inrett det på ett sätt som han tror att Miranda kommer tycka om och har köpt allt det 

han tror att hon kan behöva och vilja ha. Även under tiden hon är där åker han i princip varje 

dag och handlar vad än hon ber om. På något plan verkar det tillfredsställa Clegg att han får 

göra detta för henne. Han försörjer trots allt henne så som en make skulle försörja sin fru och 

kanske är det denna känsla han jagar när han lyder hennes minsta vink. Han tillgodoser 

hennes krav och behandlar henne väl trots hennes utfall. Denna sida av honom, den snälla och 

passiva sidan, stämmer mer in på Ferdinand än Caliban, vilket även van der Zanden håller 

med om i sin uppsats.88 En parallell kan även dras till The Tempest när Ferdinand får bära ved 

för att visa att han förtjänar Miranda. Cleggs tillgivenhet i form av omhändertagande kanske, i 

alla fall i hans huvud, är ett sätt att förtjäna Miranda och visa upp den snälla sida av honom 

som är Ferdinand. Samtidigt är hans beteende slavlikt och kan i detta avseende jämföras med 

slavmotivet i The Tempest. Ferdinand säger sig själv vara Mirandas slav, något som han har 

valt själv och som har följt av att han ser Miranda som värdig hans dyrkan. Även Caliban är 
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slav i The Tempest men har inte själv valt detta öde utan har i stället gått från att vara herre 

över ön till att bli Prospero och Mirandas slav. Cleggs slavlika beteende påminner nog mer 

om Ferdinands eftersom att det grundar sig i kärlek och vördnad för Miranda snarare än 

tvång.  

 Samtidigt kan även slavmotivet i The Collector tolkas som uttryck för den 

maktkamp som ständigt pågår inom Clegg mellan hans två alteregon. Den sida av honom som 

är Ferdinand och den sida av honom som är Caliban slåss ständigt om vem som ska vara herre 

och vem som ska vara slav. Innan han kidnappar Miranda drömmer Clegg om det som 

komma skall: 

 
That was the day I first gave myself the dream that came true. It began where she was being 
attacked by a man and I ran up and rescued her. Then somehow I was the man that attacked her, 
only I didn’t hurt her; I captured her and drove her off in the van to a remote house and there I 
kept her captive in a nice way.89 

 
Huruvida han faktiskt drömmer detta eller om det är en efterkonstruktion strategiskt placerad i 

hans berättelse får vara osagt. I drömmen är han hjälten som räddar henne undan en 

kidnappare men inser sedan att det är han som är kidnapparen. Det verkar dock inte spela 

någon roll eftersom att han är snäll mot sin fånge. Detta är ett exempel på den tudelning som 

existerar inom Clegg. Han är både hjälte och förövare och tycks även vara någorlunda 

medveten om de båda roller han spelar, även om han förnekar den senare. I The Tempest 

räddar Ferdinand, på sätt och vis, Miranda från hennes exil på ön. Cleggs räddning går ut på 

motsatsen då han egentligen sätter henne i exil från resten av omvärlden. 

 Hela Cleggs perspektiv i romanen tar en form som liknar ett försvarstal där han 

ständigt motiverar och rättfärdigar sina handlingar. Citatet ovan, om drömmen han hade, visar 

på en del av hans försvar, nämligen att han är snäll mot henne när han håller henne fången. 

Två andra återkommande försvar är för det första att han aldrig faktiskt hade tänkt kidnappa 

henne:  

 
All this time I never thought it was serious. I know that must sound very strange, but it was so. I 
used to say, of course, I’ll never do it, this is only pretending. And I wouldn’t have pretended 
even like that if I hadn’t had all the time and money I wanted. In my opinion a lot of people who 
may seem happy now would do what I did or similar things if they had the money and the time. I 
mean, to give way to what they pretend now they shouldn’t. Power corrupts, a teacher I had 
always said. And Money is Power.90 

 
Detta försvar kommer tillbaka flera gånger i olika former. Fokus ligger alltid på att det var 

pengarna som fick honom att genomföra kidnappningen. Till synes visar detta på mer förnuft 
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än Clegg annars har visat. Dock ges känslan av, med bakgrund av det övriga intrycket av 

Clegg, att detta bara är ursäkter som förmodligen inte stämmer. En del av detta försvar är 

antagandet att andra skulle ha gjort likadant som honom om de hade möjlighet. Även Cleggs 

andra försvar antyder samma sak: ”It’s an effort, I said, sometimes. I didn’t like to boast, but I 

meant her to think for a moment of what other men might have done, if they’d had her in their 

power”.91 Uttalandet kan dock tolkas som mer än en ursäkt. Clegg är väldigt noga med att 

flera gånger poängtera vad han kunde ha gjort – hur han kunde ha utnyttjat henne – men inte 

gör. Det kan därför också ses som ett sätt att betona att han är en hederlig man. Till skillnad 

från hur andra män, eller Caliban, skulle ha agerat i situationen väljer han att inte våldföra sig 

på henne utan att i stället låta samlaget ske naturligt – och frivilligt – efter att de i framtiden 

har gift sig. Det är ett sätt att visa vilken självkontroll han har likt den kontroll Ferdinand visar 

sig ha över sina drifter då han svär att han och Miranda inte ska ha samlag förrän de är gifta. 

van der Zanden poängterar även denna återhållsamhet hos Clegg och hur den speglar den sida 

av honom som är Ferdinand.92 

 Hur Clegg än vill framstå lurar en annan del av honom under ytan. Miranda ser 

tidigt igenom hans självkontrollerande yttre: ”There are moments when he is possessed, quite 

out of his own control. His trick”.93 Cleggs tudelade personlighet kommer kanske framför allt 

fram genom hans syn på sexualitet. Tidigt i romanen nämner Clegg sitt intresse för att titta i 

böcker med sexuellt innehåll på sin fritid. Intresset är till och med så stort att han är glad när 

hans familj reser till Australien eftersom det innebär att han får vara i fred och inte behöver 

oroa sig över att bli påkommen. Det sträcker sig dock längre än så. Clegg säger sig köpa en 

kamera i syftet att fotografera fjärilar men att det inte enbart var det den kom att användas till: 

”you’d be surprised the things couples get up to in places you think they would know better 

than to do it in”.94 Cleggs fascination för sex går alltså så långt att han spionerar på par och 

fotograferar dem. Ändå är Clegg noga med att påstå att han själv inte deltar i sådant sexuellt 

beteende då det är: ”some crude animal thing I was born without. (And I’m glad I was, if 

more people were like me, in my opinion, the world would be better.)”.95 Allt som har att göra 

med sex ser Clegg som så pass smutsigt – “nasty” – och fult att han inte ens kan använda 

ordet sex när han talar om det. På grund av detta skapas en tydlig kontrast i hans sexuella 
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beteende där han, å ena sidan, tycker att sex är äckligt och att de som deltar i sexuella 

aktiviteter är äckliga, men samtidigt, å andra sidan, fascineras av det och dras till det. 

 Det sexuella anknyter till bilden han har av Miranda och andra kvinnor. Clegg 

har haft samlag en gång med en prostituerad kvinna: “I was too nervous, I tried to be as if I 

knew all about it and of course she saw, she was old and she was horrible, horrible. I mean, 

both the filthy way she behaved and in looks. She was worn, common. Like a specimen you’d 

turn away from, out collecting”.96 Han beskriver även andra kvinnor som lägre stående än 

Miranda och tycker att det sätt som kvinnor beter sig på, när de på något sätt visar på sin 

sexualitet, är äckligt. Miranda ser han i stället som: ”elusive and sporadic, and very refined – 

not like the other ones, even the pretty ones”.97 Hon är ett perfekt exemplar; en fjäril för 

honom att fånga som aldrig skulle sjunka till dessa andra kvinnors beteende. I van der 

Zandens uppsats kopplas detta till Freuds tankar om madonnor respektive horor och hur 

Cleggs syn på kvinnor präglas av denna dikotomi. Clegg, menar hon, anser att kvinnor ska 

vara passiva och Miranda placerar han på en piedestal.98 I detta avseende, med fokus på 

renhet och oskuld likväl som placerandet av Miranda på en piedestal, påminner Clegg om 

Ferdinand som även han fäster stor vikt vid Mirandas oskuld och ser henne som ett högre 

stående väsen än andra kvinnor. Skillnaden är att Clegg i slutändan inte har samma kontroll 

över sina drifter som Ferdinand har utan mer fungerar som Caliban vad gäller detta och 

reaktionen på Mirandas sexualitet blir genast väldigt negativ: 

 
Well, I saw her climb in his car sometimes, or them out together in the town in it, and those days 
I was very short with the others in the office, and I didn’t use to mark the X in my entomological 
observations diary (all this was before she went to London, she dropped him then). Those were 
days I let myself have the bad dreams. She cried or usually knelt. Once I let myself dream I hit 
her across the face as I saw it done once by chap in a telly play. Perhaps that was when it all 
started.99 

 
När Miranda umgås med en man blir Clegg väldigt upprörd. Det är i stunder som den som den 

våldsamma Caliban kommer fram i Cleggs karaktär. Han drömmer om att skada Miranda. 

Hans många ursäkter till trots, gällande hur han inte gjorde sådant som andra män skulle ha 

gjort, har Clegg alltså också en sida inom sig som vill skada. Samtidigt talar han om att han 

lät sig själv drömma dessa saker ibland, något som talar för att det är en sida av honom som 

han försöker kontrollera snarare än något som styr honom. Det hänger ihop med Mirandas 

beskrivning av hans utseende, i vilken han framträder som kontrollerad. Även här ges 
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intrycket av en romantiserad syn på verkligheten, denna gång angående våld, då Clegg jämför 

våldet han drömmer om med sådant han har sett på tv. 

 Rimmon-Kenan talar om hur ofullbordade handlingar, sådana som karaktären 

har tänkt genomföra men aldrig gör, kan förminska karaktären och visa på en passivitet hos 

hen när dessa ofullbordade handlingar blir en vana.100 Clegg tänker många gånger på vad han 

kunde ha gjort med Miranda, hur han kunde ha utövat våld på henne, med fullföljer aldrig 

dessa tankar: “I could have done anything. I could have killed her. All I did later was because 

of that night”.101 Cleggs noggranhet att kommentera hur han agerade hederligt i situationer 

där andra kanske inte skulle ha gjort det tyder även på en viss oförmåga att genomföra dessa 

handlingar. Han vill flera gånger under berättelsens gång skada Miranda för att visa henne 

vem som bestämmer men gör aldrig det: ”The photographs (the day I gave her the pad), I used 

to look at them sometimes. I could take my time with them. They didn’t talk back at me. That 

was what she never knew”.102 Clegg har kidnappat Miranda och kan egentligen göra vad han 

vill med henne utan att hon kan påverka det men avstår ändå. I stället passar han upp henne 

och står ut med hennes stundtals utåtagerande beteende. Han väljer att i stället fokusera sin 

ilska mot fotografier – som han för övrigt tog av henne när hon var drogad och lättklädd – 

eftersom att de inte kan säga emot. I detta avseende verkar Miranda, trots sin fysiska 

underlägsenhet, ändå utöva någon slags makt över Clegg. Hon vågar säga emot och har 

tidigare sagt att hon aldrig kommer tala med honom igen om han gör henne illa. Att göra 

saker mot henne vågar han därför inte utan väljer i stället att göra saker mot de tysta 

fotografier på vilka hon även porträtteras som underlägsen i och med att hon inte ens är 

vaken. 

 Ett annat sätt att se denna maktskillnad mellan Clegg och Miranda är att Clegg 

är outbildad medan Miranda är raka motsatsen. I The Tempest framhävs det att Caliban är 

outbildad till skillnad från både Ferdinand och Miranda. I The Collector är det Miranda som 

försöker utbilda Clegg: “I’ve also started to educate him. […] No mind of his own. I don’t 

think he listens half the time. He’s thinking about sitting near me and straining to be near 

without touching. I don’t know if it’s sex, or fear that I’m up to some trick”.103 Clegg har 

dock svårt att lära sig. Han kan inte se konst på samma sätt som Miranda gör och inte heller 

involverar han sig i debatter om samhället så som Miranda gör. Oförmågan att lära sig kan 

dels peka på att Clegg, liksom Caliban, inte kan förändras, men den kan även peka på 
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divisionen mellan det civiliserade och ociviliserade. Medan Miranda tydligt tillhör det 

civiliserade och präglas av det pågår ständigt en kamp inom Clegg mellan dessa två motpoler. 

Han är till viss del påverkad av samhället och dess normer men har även den sida inom 

honom som är Caliban som väntar på att släppas lös:  

 
‘Don’t look like that,’ she said. ‘What I fear in you is something you don’t know is in you.’ 
What, I asked. I was still angry. ‘I don’t know. It’s lurking somewhere about in this house, this 
room, this situation, waiting to spring. In a way we’re on the same side against it.104 

 
Clegg vill vara Ferdinand; prinsen som räddar Miranda, gifter sig med henne och lever lycklig 

i alla sina dagar. Samtidigt släpper aldrig Caliban taget om honom utan växer sig starkare och 

starkare tills allt hopp om att den goda sidan i Clegg ska vinna är förlorat. Skillnaden mellan 

Cleggs ociviliserade sätt jämfört med Mirandas civiliserade sätt blir tydlig genom analogisk 

förstärkning. Efter att Miranda nästan tagit livet av Clegg under sitt flyktförsök svär hon att 

aldrig göra något liknande igen. Hon reflekterar över en stund då driften i henne tog över och 

väljer i efterhand att enbart lyssna till förnuft. Clegg är raka motsatsen. Han får till slut nog av 

Mirandas beteende. En dag börjar de bråka och då brister det för Clegg. Hon är sjuk men han 

tror inte på henne. Efter att hon anklagat honom för att inte vara en man drar han upp henne 

från sängen, tar av hennes kläder och tar fotografier av henne naken:  

 
I said, all right, I’m going to teach you a lesson. I had the cords in my pocket and after a bit of 
struggle I got them on her and then the gag, it was her own fault if they were tight, I got her on a 
short rope tied to the bed […]. I got her garments off and at first she wouldn’t do as I said but in 
the end she lay and stood like I ordered […]. So I got my pictures. I took her till I had no more 
bulbs left.105 

 
Han känner inte någon ånger över detta tillfälle utan tycker att han var i sin fulla rätt och att 

Miranda får skylla sig själv. Dels är den kvällen en blick in i Cleggs driftstyrda sida som tar 

över. Dels visar även tankarna efteråt hur han njuter av det mer än något annat. Reaktionen på 

en sådan driftstyrd och våldsam handling skiljer sig alltså väldigt mellan Clegg och Miranda. 

Bagchee diskuterar hur The Collector uppvisar ett nära samband mellan kärlek, våld och 

död.106 Passager som denna kan tänkas visa på detta. Trots Cleggs rena bild av kärlek och 

Miranda och hans avståndstagande till våld och sex, ligger han ständigt på gränsen mellan de 

två och gör övertramp som detta. Den kärlek som han känner för Miranda leder på så sätt 

också till hemska handlingar. 
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 Bilder är dock det längsta Clegg går. Sex verkar han innerligt vilja vänta med till 

dess att de är gifta, även om hans drifter tyder på något annat: ”I used to have daydreams 

about her, I used to think of stories where I met her, did things she admired, married her and 

all that. Nothing nasty, that was never until what I’ll explain later”.107 Denna 

självkontrollerande sexualdrift som Clegg genom hela berättelsen är noga med att visa på 

påminner om Ferdinand i The Tempest, som även han har tänkt vänta med sex till 

äktenskapet. Clegg är även fäst vid tanken på renhet, vilket oskulden Miranda är ett exempel 

på. Andra kvinnor som är sexuellt aktiva har Clegg i stället en negativ inställning till. Miranda 

tror dock att Clegg vill ha sex med henne och att detta kan vara ett sista försök att fly. När hon 

erbjuder sig själv till honom sexuellt tappar han i stället all respekt för henne: “You’re no 

better than a common street-woman, I said. I used to respect you because I thought you were 

above what you done. Not like the rest. But you’re just the same. You do any disgusting thing 

to get what you want”.108!Efter detta går Miranda från att vara bättre än alla kvinnor till att 

vara likadan – lika äcklig – som alla andra. Clegg kan inte längre behålla Miranda på den 

piedestal han har placerat henne på. Clegg ser därefter Miranda, i van der Zandens ord, som 

en prostituerad.109 Det ideal som han har sett upp till och dyrkat existerar inte. När Clegg inser 

detta är hoppet ute för Miranda. Han möter henne med likgiltighet och när hon blir sjuk låter 

han henne dö eftersom han är rädd att bli upptäckt om han tar henne till sjukhus. Även 

Nodelman tar upp detta missförstånd angående sex i sin artikel – Clegg vill ha kärlek utan sex 

men Miranda tror att han vill ha sex utan kärlek – och menar att det är detta som leder till det 

ödesdigra slutet: eftersom att Miranda inte längre lever upp till Cleggs ideal måste han ersätta 

henne med ett nytt.110 

 Clegg mår dåligt efter Mirandas bortgång och börjar älska henne igen. 

Förmodligen har han aldrig älskat den riktiga Miranda utan bara det ideal som han har trott att 

hon står för. Som död kan han se henne precis som han vill eftersom hon inte kan säga eller 

göra något som visar hennes verkliga jag. Det som slutligen får honom att sluta älska henne 

för alltid är hennes dagbok. Som tidigare nämnt förstår han genom den att hon inte älskade 

honom. Allt det han gjorde för henne och den godhet som han visade henne var alltså 

förgäves. Kanske är det detta, att hans försök att få henne att älska honom som Ferdinand har 

misslyckats, som leder honom till att tro att hans misstag låg i att han älskade henne.  
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this time it won’t be love, it would just be for the interest of the thing and to compare them and 
also the other thing, which as I say I would like to go into in more detail and I could teach her 
how. And the clothes would fit. Of course I would make it clear from the start who’s boss and 
what I expect.111  

 
Romanen avlutas med att Clegg identifierar sitt nästa offer, en kvinna vars namn också börjar 

på M, en snarlik kopia av Miranda om än inte lika vacker, som han lovar att han inte ska älska 

utan enbart behandla som ett studieobjekt. I och med detta har kampen inom Clegg avgjorts: 

allt det som var Ferdinand har gått förlorat och allt det som återstår är det driftstyrda monstret 

Caliban. 

 

2.4. Slutsatser 
Uppsatsens syfte har varit att genom en intertextuell karaktärsanalys undersöka några av 

huvudkaraktärerna i John Fowles roman The Collector och William Shakespeares pjäs The 

Tempest och deras koppling till varandra. De frågor som har ämnats att svara på är som följer: 

1) Hur karakteriseras Miranda, Ferdinand och Caliban i The Tempest? 2) Hur karakteriseras 

Miranda Grey och Frederick Clegg i The Collector och hur kan de kopplas till Shakespeares 

karaktärer? 

 Undersökning har visat vilka sidor som är mest framträdande hos karaktärerna i 

The Tempest. Miranda har en godhjärtad sida hos sig själv som är empatisk och modig, då hon 

bryr sig om och försöker hjälpa andra även om det kräver att hon står upp mot någon som är 

mäktigare än vad hon själv är. Hennes okritiska syn på världen och mänskligheten samt 

hennes snabba förälskelse visar även att hon har en naiv, romantiserande och oskuldsfull sida. 

Det sistnämnda blir särskilt tydligt då hon är oskuld. Dessa drag hos henne framträder genom 

handlingar och tal. 

 Ferdinand är likt Miranda snabb att förälska sig, vilket även hos honom tyder på 

en naiv eller romantiserande sida. Han är en civilisationens man och böjer sig för Prosperos 

krav. Han arbetar hårt för att förtjäna Miranda och kuvar sin sexuella drift och visar sig 

således vara hederlig. Dessa drag visas genom hans handlingar och tal samt även via 

analogisk förstärkning som sker genom jämförelser mellan honom och Caliban. 

 Caliban är Miranda och Ferdinands motsats. Han beskrivs som omänsklig och 

en skurk. Han kan vara våldsam och uppmanar till våldshandlingar genom komplotter. Han 

står som uttryck för något ociviliserat, vilket är särskilt tydligt då han inte kan kuva sin 

sexuella drift och försöker våldföra sig på Miranda. Caliban verkar inte heller vara kapabel till 

att ändra på sig och visar ingen ånger över sina handlingar. Dessa drag framträder genom hans 
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111 Fowles, 1963, s. 283. 
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handlingar, tal, utseende samt genom analogisk förstärkning, både vad gäller användandet av 

namn och i jämförelse mellan honom och Ferdinand. 

 Vad gäller The Collector visar undersökningen vilka sidor som är mest 

framträdande i karaktärerna Miranda Grey och Frederick Clegg och hur dessa jämför sig med 

karaktärerna i The Tempest. Både Miranda Grey och Frederick Clegg uppvisar likheter med 

sina motparter i The Tempest. Miranda är godhjärtad men något naiv. Hon har en 

romantiserad bild av verkligheten, vilket bland annat kommer till uttryck i hur hon jämför sitt 

liv med en pjäs. Hon står upp mot Clegg och gör på olika sätt uppror mot honom samtidigt 

som hon även försöker fly flera gånger. Hon visar genom detta sitt mod. Hon känner själv att 

hon är överlägsen Clegg och utövar en viss makt över honom. Dessa drag visas genom 

handlingar, tal och analogisk förstärkning genom jämförelse mellan hennes och Cleggs 

handlingar. 

 Frederick Clegg är en tudelad karaktär. Den ena sidan av honom är Ferdinand 

och den andra sidan är Caliban. Den sida som är Ferdinand är snäll och ger Miranda 

presenter. Han underkastar sig henne som en slav – detta kan även jämföras med Caliban. 

Han kontrollerar sin sexualdrift och ser Miranda som ett högre stående väsen. Cleggs 

inställning till kvinnor och sex präglas dock av en dikotomi. Miranda är oskuld och ren men 

kvinnor som är sexuellt aktiva är smutsiga. Med tiden kommer den sida av Clegg som är 

Caliban fram allt mer. Caliban kan inte kontrollera sina drifter och suktar efter våld. Han vill 

ha makt och uttrycka den, vilket han till slut gör när Miranda visar sin sexuella sida och 

därmed, i hans ögon, sjunker till andra kvinnors nivå, genom att tvinga henne till att posera 

naken för honom. Dessa sidor hos honom framträder genom handlingar, tal, utseende och 

analogisk förstärkning genom jämförelse mot Miranda. 

 Genom jämförelsen med The Tempest belyses och uppmärksammas även det 

slavmotiv som förekommer i The Collector, vilket inte är lika tydligt om romanen läses och 

tolkas oberoende av Shakespeares verk. Slavmotivet tar uttryck i Cleggs inre tudelning 

respektive i hans relation med Miranda. I The Tempest är Caliban Prospero och Mirandas slav 

och Ferdinand säger sig själv vara Mirandas slav. Sätts detta i relation till The Collector 

framkommer det tydligare hur Cleggs två sidor slåss inbördes om vem som ska vara herre och 

vem som ska vara slav och hur de olika sidorna försöker kontrollera den andra. Klimaxen på 

denna kamp blir när den del av Clegg som är Caliban släpps lös och helt tar upp Cleggs 

person. Slavmotivet framkommer även i hur Clegg låter sig själv bli Mirandas slav i och med 

att hans kärlek för henne gör att han lyder hennes minsta mink. Miranda, som fysiskt sett är 

Cleggs fånge och därmed slav, är således på ett mentalt plan herre över Clegg. 
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