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1. Inledning 

Det kommer nog inte som någon större nyhet att vampyrgenren gjorde en framgångsrik 

återkomst under 1990- och 2000-talet. Vampyren har som ett övernaturligt väsen funnits i 

många olika kulturer under historiens förlopp, ibland under andra namn men med samma eller 

liknande egenskaper. Den person som satt en modern västerländsk prägel på vampyren är 

författaren Bram Stoker med titelkaraktären greve Dracula i romanen med samma namn. 

Romanen har med tiden blivit ett av litteraturhistoriens mest kända verk enligt Anders Kaliff.1 

Genom åren har Dracula tolkats och adapterats en rad gånger och biopubliken ställer allt 

högre krav på hur tolkningen bör genomföras. Två porträtteringar av Dracula som starkt 

präglat karaktären är framförallt Bela Lugosis och Christopher Lees respektive prestationer i 

filmer som Dracula (1931) och Dracula: Prince of Darkness (1966). Deras porträtteringar har 

skapat den klassiska tolkningen som många filmåskådare förväntar sig att Dracula bör vara. 

De har fått en sorts kultstatus som karaktären tar avstamp ifrån, men som i vår samtid kan 

möjligen anses smått överdrivna och svåra att ta seriöst.2 

Under hösten 2015 utförde jag en adaptationsanalys av Francis F. Coppolas filmatisering 

Bram Stoker's Dracula (1992), som återkommande beskrivs som en av de mest trogna 

adaptationerna och jämförde den med romanen Dracula. Undersökningen visade dock 

resultatet att filmen hade några avvikelser från ursprungsmaterialet, ändringar som kunde 

spåras tillbaka till den äldsta bevarade filmatiseringen av romanen, Nosferatu (1922). Ämnet 

för denna uppsats är att undersöka senare adaptationer av Stokers roman och berättelsens 

narrativa utveckling.34 

Vampyrmotivforskare har kartlagt ett eget referensbibliotek för vampyrgenren för att 

postulera vad som kan betraktas som en vampyrberättelse via några av genrens mer kända 

verk. Detta referensbibliotek bygger upp vampyrberättelsens kanon, som fungerar som ett 

kollektivt medvetande för vampyren som ett koncept. Kända verk enligt Anna Höglund 

inkluderar bl.a. Stokers Dracula, Le Fanus Carmilla (1871) samt även Oscar Wildes The 

Picture of Dorian Gray (1890) som bidragit till att bilda detta arv och hålla traditionen vid liv 

ända in i vår samtid. Har det möjligen även utvecklats en västerländsk filmkanon kring 
                                                            
1 Anders Kaliff (2009). Dracula och hans arv. Myt, fakta, fiktion. Efron & dotter: Nacka. Sid. 105 & 108–109. 
Kaliff återkommer senare i Tidigare forskning. 
2 Kaliff (2009). Sid. 13, 23 & 105–106. 
3 Francis Ford Coppola. Bram Stoker's Dracula (1992) American Zoetrope, Columbia Pictures Corporation & 
Osiris Films: 13 November 1992 (USA). 
4 Alexander Bahrman. Från Transsylvanien till Vita Duken - En filmadaptationsanalys av Bram Stoker's Dracula. 
En uppsats på grundnivå framlagd vid Litteraturvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet 2015-09-10; 
Kaliff (2009). Sid. 105-106. 
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karaktären, med egenskaper och händelser som adderats till i en adaptation och som förts 

vidare till kommande adaptationer därefter?5 

1.1 Syfte & frågeställningar 
Denna analys undersöker några av filmadaptationerna av Bram Stokers roman Dracula, som 

gjorts mellan åren 2000 och 2014. I min undersökning jämför jag hur adaptationerna förhåller 

sig till romanen, och påbörjar en sammanställning av den filmkanon som byggts upp kring 

den västerländska gestaltningen av berättelsen under nästan 90 år av filmhistoria. 

Undersökningen granskar även hur de kan ha blivit påverkade av populärkulturen som omger 

vampyrgenren i vår egen samtid. 

Syftet med undersökningen är att observera dels den utveckling som karaktären Dracula 

gör i varje ny adaptation och vad för inre och yttre egenskaper, hans förmågor och hans 

svagheter som antingen cementeras och läggs till i den västerländska filmkanon, ändras om 

eller förblir trogna romanen, dels hur berättelsen i sig och de andra karaktärerna även 

porträtteras i förhållande till Dracula. Hur har romanen Dracula (1897) adapterats till film 

mellan åren 2000 till 2014? Meningen är att kategorisera vad för sorts adaptationer dessa 

filmatiseringar är. De frågor jag utgår ifrån är följande: Hur förhåller de sig till några av de 

tidigare mer kända adaptationerna, såsom Nosferatu, Dracula (1931) och Bram Stoker's 

Dracula (1992) till exempel? 

Störst fokus kommer att ligga på huvudkaraktären Dracula, vilket är en av de få 

återkommande karaktärerna i alla adaptationer, men jag kommer även beröra de karaktärer i 

hans omgivning som kan vara en lika stor en del av berättelsen. Hur skildras karaktären greve 

Dracula och vampyren som varelse i västerländska filmadaptationer? Meningen är att utifrån 

ett intertextuellt perspektiv undersöka hur filmerna kopplas samman med varandra, var den 

generella utvecklingen har lett till inom vampyrgenren.6 

Anledningen till att jag har valt att fokusera på filmer som kommit ut under 2000-talet, och 

inte möjligen Draculas så kallade filmklassiker, är för att de tidigare Dracula-filmer har fått 

stort fokus i tidigare studier. Denna analys är en utökad undersökning av min 

adaptationsanalys som gjordes på grundnivå under hösten 2015. Eftersom jag upptäckte vissa 

avvikelser som inträffade i filmadaptationens analys, ändringar som kan spåras tillbaka till 
                                                            
5 Anna Höglund (2011). Vampyrer. En kulturkritisk studie av den västerländska vampyrberättelsen från 1700-
talet till 2000-talet. [Rev., utök. version] Umeå: h:ström - Text & kultur. Sid. 25–26. Begreppet kanon utreds i 
1.4.3 Intertextualitetsperspektiv och filmkanon. 
6 Anders Olsson, Milivoje Jovanović & Mona Vincent (1984). Intertextualitet: möten mellan texter. Stockholm: 
Inst. för slaviska och baltiska språk, Univ. Sid. 4. Intertextualitet (av latinets inter, mellan och textum, väv/text), 
ett begrepp utformat av semiotikern Julia Kristeva för att förklara vad text är, hur den skapas och hur den läses. 
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tidigare filmadaptationer, så undersöker jag filmatiseringar som kommit ut efter Coppolas 

adaptation Bram Stoker's Dracula (1992) för att se en vidare utveckling.7 

1.2 Källmaterial och avgränsning 
I följande stycke kommer undersökningens material att presenteras. Den version av Bram 

Stoker roman Dracula jag utgått ifrån är utgiven av Random House. Enligt BramStoker.org 

anses den här versionen som US hardcover. För att komma så nära originalet som möjligt har 

jag utgått från denna som är skriven på originalspråket engelska. Tryckår saknas däremot, och 

förlaget återkom inte med svar när jag tok kontakt med dem gällande detta och ingen 

information går att finna på deras hemsida. De grundades år 1927, så någon gång därefter har 

de ha publicerat romanen.8 

Dracula som karaktär tros ha förekommit i över 600 olika filmatiseringar och 

rollprestationer, vilket kräver avgränsning. På grund av det begränsade utrymmet har jag valt 

att fokusera på amerikanska adaptationer som gjorts under 2000-talets början, framförallt för 

att bygga vidare på den analys jag redan genomfört vid ett tidigare tillfälle.9 

Amerikanska filmer med stor produktion är utvalda just på grund av deras globala 

marknadsföring. De har lanserats stort internationellt och inte bara visats på bio i Sverige, 

utan i många andra länder. Med andra ord är jag intresserad av att undersöka hur karaktären 

Dracula adapterats i film som nått så många åskådare. Detta exkluderar därför småskaliga 

filmer och adaptationer i tv-serier. Manusförfattaren och producenten Stephen Follows 

definierar att en lågbudgetfilm inte passerar 2,1 miljoner dollar, vilket är ett mätinstrument jag 

kommer använda mig av för att avgränsa undersökningen.10 

Det man bör ha i åtanke är att det finns lågbudgetfilmer som har varit framgångsrika och 

nått stor succé vid sin tid. Rocky (1976) beräknas ha haft en budget på strax under en miljon 

dollar (även om siffran är ojusterad för inflation) och Saw (2004) beräknas ha en budget på 

1,2 miljoner dollar, och båda filmerna var oerhört framgångsrika och ledde till årslånga 

filmfranchises och uppföljare. Orsaken till att jag nämner detta är för att en stor budget inte 

                                                            
7 Bahrman (2015). 
8 Bram Stoker (1897/Tryckår saknas). Dracula. New York: Random House [Engelska, s. 418]; Random House 
Books, "Home Page" (2016-06-01); BramStoker.org, "Dracula" (2016-06-01). En länk till PDF-version av 
romanen finns tillgänglig i litteraturlistan. 
9 IMDb, “Dracula (Character)" (2016-01-27). 
10 Stephen Follows: Film Data and Education, "What’s the average budget of a low or micro-budget film?". 
(2016-05-15). 
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nödvändigtvis garanterar en stor framgång, men det är ett mätbart sätt för att avgränsa denna 

undersökning.11 

För att få en övergripande bild över Hollywoods filmer och deras tillkommande budget har 

jag utgått från The Numbers lista på deras hemsida. The Numbers har samlat in information 

från tusentals klienter sedan 1997, och sammanställt en lista för över 20 000 filmer. I 

skrivande stund så är det bara tjugo filmer som passerar en budget på över 200 miljoner 

dollar. På samma skala är det 325 filmer vars budget som passerar över 100 miljoner dollar, 

1046 filmer som passerar 50 miljoner och 2031 filmer som passerar minst 25 miljoner i sin 

budget. Detta för att ge en övergripande bild av The Numbers statistik.12 

Mycket information kommer från hemsidan Internet Movie Database, vilket hädanefter 

refereras till i löpande text som IMDb. De refererar till sig själva som "the world’s most 

popular and authoritative source for movie, TV and celebrity content." De erbjuder en 

lättillgänglig databas med mer än 185 millioner data artiklar som inkluderar mer än 3,5 

millioner filmer, TV-serier och underhållningsprogram och sju millioner skådespelare och 

personal inom filmproduktion.13 

I kronologisk ordning, av de filmadaptationer som gjorts sedan 2000 är det tre stycken som 

är av relevans för min undersökning. Den första av dessa är Dracula 2000, skriven och 

regisserad av Patrick Lussier och som hade premiär år 2000. Filmen beräknas ha en budget på 

54 miljoner dollar enligt IMDb, och 28 miljoner enligt The Numbers vilket gör att den hamnar 

på plats 1786 i deras lista. Eftersom IMDb endast beräknar sin summa, utgår jag först och 

främst från The Numbers i det här fallet och även om det är en lägre siffra, passerar 

adaptationen långt gränsen för att klassas som en lågbudget. 14 

Dracula 2000 har även ha två uppföljare som släpptes direkt på Dvd. De heter Dracula II: 

Ascension och Dracula III: Legacy. Av utrymmesskäl kommer jag inte att ta med dessa 

lågbudgetfilmer, men det kan vara av intresse att nämna deras existens.15 

Den andra filmen som undersöks i analysen är Van Helsing från år 2004, med regi och 

manus av Stephen Sommers. Filmen beräknas ha haft en budget på 160 miljoner dollar enligt 

IMDb, och 170 miljoner dollar enligt The Numbers. Det är inte en lika stor nummerskillnad 
                                                            
11 IMDb, "Box office/business for Rocky (1976)" (2016-05-5); IMDb, "Box office/business for Saw (2004)" (2016-
05-15). 
12 The Numbers, "Movie Budgets", (2016-05-15); The Numbers, "Research Analysis" (2016-05-15). 
13 IMDb, "What is IMDb?" (2016-06-01). 
14 Patrick Lussier. Dracula 2000 (2000) Manus av Patrick Lussier och Joel Soisson. Dimension Films, Neo Art & 
Logic, Wes Craven Films & Carfax Productions Ltd.: 22 December 2000 (USA); IMDb, "Box office/business for 
Dracula 2000" (2016-03-31); The Numbers, "Movie Budgets", (2016-05-15). 
15 IMDb, "Box office/business for Dracula II: Ascension" (2016-03-31); IMDb, "Box office/business for Dracula III: 
Legacy" (2016-03-31). 
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som föregående filmatisering, men enligt min uträkning vilket placeras den högre upp på 

listan över storsatsade filmer, och innehar plats 90 på The Numbers lista över samlade filmers 

budget.16 

Den tredje och sista filmen som ingår i undersökningen är Dracula Untold från 2014, i regi 

av Gary Shore och med manus av Matt Sazama och Burk Sharpless. Budgeten beräknas ha 

varit på 70 miljoner dollar enligt både IMDb och The Numbers, vilket är lägre än den 

föregående filmadaptationen Van Helsing men är fortfarande en stor summa och som placerar 

den på plats 610 i The Numbers lista över samlade filmers budget.17 

Samtliga av de filmer jag undersöker har fått dålig kritik av diverse olika anledningar, 

vilket kan vara värt att nämna, men från ett undersökande perspektiv så är det inte min uppgift 

att lägga in en värderande åsikt om huruvida filmernas kvalité är god eller inte, utan bara 

neutralt jämföra hur de förhåller sig till sitt källmaterial. I min undersökning får jag därför en 

spridd varietet av material att undersöka, både till innehåll och kvalitet och att filmerna har 

några års mellanrum ger möjlighet att se utvecklingen över en längre period med uppehåll 

emellan produktionsåren.18 

Ett urval av filmer som jag exkluderar från min undersökning, är bland annat Dracula 

3000 (2004), mest för att den betraktas som en lågbudgetfilm med lite information om sin 

produktion och för att dem har en väldigt liten koppling till romanen Dracula. Jag kommer 

inte heller att inkludera filmen Blade: Trinity, som rent tekniskt sett är en adaptation av 

Marvel Comics serietidningsversion av Blade och Dracula, som i sin tur är löst baserad på 

Bram Stokers roman. Det skulle bli en analys av en adaptation av en adaptation, vilket skulle 

vara för utrymmeskrävande för denna undersökning, och kunna vara ett ämne för en separat 

uppsats.19 

Exempel på en tv-serie som uteslutits är Dracula från 2013, som innehåller en intressant 

premiss i återberättandet av Draculas historia, med ett fåtal förändringar och inspiration från 

senare tids Dracula-adaptationer, i ett format uppdelat i flera avsnitt. Att ta sig an en serie 

med flera timmar av material, även om serien bara består av tio avsnitt då den blev nedlagd 

efter en säsong, skulle ha inneburit att jag skulle fått fokusera hela uppsatsen på dess innehåll. 
                                                            
16 Stephen Sommers. Van Helsing (2004). Universal Pictures, Sommers Company, The Stillking Films, Carpathian 
Pictures & Revolution Sun: 3 maj 2004 (USA); IMDb, "Box office/business for Van Helsing (2004)" (2016-03-31);  
The Numbers, "Movie Budgets", (2016-05-15); 
17 Gary Shore. Dracula Untold (2014) Manus av Matt Sazama och Burk Sharpless. Universal Pictures, Legendary 
Pictures, Michael De Luca Productions, Dentsu & Fuji Television Network: 10 oktober 2014 (USA); IMDb, "Box 
office/business for Dracula Untold (2014)" (2016-03-31). 
18 Rotten Tomatoes, "Dracula 2000 (2000)", (2016-04-09); Rotten Tomatoes, "Dracula Untold (2014)" (2016-04-
09); Rotten Tomatoes, "Van Helsing (2004)" (2016-04-14). 
19 IMDb, “Dracula 3000 (2004)" (2016-03-31); IMDb, "Blade Trinity (2004)" (2016-05-22). 
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Serien fick heller inget ordentligt avslut heller och avslutas med en sådan kallad cliffhanger 

vilket kan göra jämförelser ofullständiga.20 

1.3 Forskningsläge 
För en över hundra år kanoniserad gammal roman existerar en mängd studier som gjorts på 

romanen, och på grund av begränsat utrymme kan jag bara ge ett litet utdrag från en liten del 

av den tidigare forskningen. En av de svenska forskare som fördjupat sig i ämnet, och vars 

kunskap mycket av denna undersökning bygger på, är Anna Höglund. Hon har i sin 

doktorsavhandling Vampyrer. En kulturkritisk studie av den västerländska vampyrberättelsen 

från 1700-talet till 2000-talet haft som syfte att beskriva hur vampyrkaraktären och 

vampyrberättelsen formats till det de är idag.21 

Dracula är vad Höglund kallar för "en urtext i vampyrberättelsens historia". Hon 

presenterar vampyren väldigt detaljerat ur en historisk kontext, och diskuterar framförallt 

genren under 2000-talet och hur den influerat, influeras av och lever i populärkulturen. Hon 

nämner även den historiska utvecklingen kring Dracula-adaptationer fram till och med 1980-

talet, men därefter fokuserar hon mer på vampyrer inom andra film- och tv-serier. Min 

undersökning skulle bli ett extra tillägg genom att visa hur större Dracula-adaptationer ser ut 

under populär- och konsumtionskulturens inflytande, eftersom hennes undersökning inte 

täcker detta område.22 

Dr. Clive Leatherdale är en författare som även sökt efter Draculas ursprung. Han säger att 

när Bram Stoker skrev Dracula förevigade han vampyrlegenden. Han menar att många av de 

teman som finns i Dracula har rötter i en lång tradition av berättande som endast Stokers 

geniala drag kunde föra till liv i sin roman. En annan som forskat mer specifikt inriktat på 

Dracula som mytomspunnen figur, är professorn Anders Kaliff, som bland annat spekulerar 

kring huruvida karaktären är baserad på den riktiga historiska personen Vlad "Tepes" III. I sin 

undersökning Dracula och hans arv. Myt, fakta, fiktion utreds myten om vampyrer som 

förekommit i flera olika kulturer i olika länder under olika tidsepoker.23 

Fler har intresserat sig för myten bakom Dracula. Historikerna Raymond T. McNally och 

Radu Florescu konstaterar själva i Vem var Dracula? Verkligheten bakom myten att Dracula 

har funnits i verkligheten och var den blodtörstiga 1400-talsfursten Vlad Tepes från 
                                                            
20 IMDb, "Dracula tv-series (2013)".  (2016-03-31). Synonymer.se, "Cliffhanger" (2016-05-15). 
Cliffhanger är ett begrepp som annars betyder "oavslutad och spänningsskapande händelse". 
21 Höglund (2011). Sid. 17. 
22 Ibid. (2011). Sid. 34. 
23 Clive Leatherdale (red.) (1987). The Origins of Dracula: the background to Bram Stoker's Gothic masterpiece. 
London: Kimber; Kaliff (2009). Sid. 9, 13–20, 25–33, 52, 83–86 & 90. 
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Rumänien, men att allt nonsens om vampyrer endast är ett fiktivt resultat av märkliga och 

bisarra folklegender blandat med fantasi. Anna Höglund nämner bland annat att McNally och 

Florescu gjorde världen uppmärksammad först med kopplingen mellan Dracula och prins 

Vlad III Tepes på 1970-talet.24 

Journalisten och författaren Barb Karg, redaktören Arjean Spaite och historieforskaren 

Rick Sutherland har sammanfört mycket av den kunskap som existerar kring vampyren 

utifrån en allmän förståelse av monstret i fiktion, med mycket fokus på den västerländska 

tolkningen. I sin studie The everything vampire book. From Vlad the Impaler to the vampire 

Lestat: a history of vampires in literature, film, and legend diskuterar de både ikoniska 

rollsättningar men förklarar Draculas ursprung och hur Bram Stoker tog mycket av historien 

från Vlad III och använde i sin roman.25 

1.4 Teori & Metod 
1.4.1 Teori: Adaptation 

Analysen utgår först och främst ifrån Linda Hutcheons teori i A Theory of Adaptation för att 

definiera vad en adaptation är. En adaptation är processen att överföra en berättelse från ett 

medium till ett annat format eller att återberätta en historia (det här fallet från en roman till 

film), vilket innebär att antingen anpassa berättelsen, ändra eller göra den mer lämplig för sin 

uttänkta målgrupp i ett annat format.26 

En berättelse kan överföras från ett format till ett annat, vilket innebär att adaptationen kan 

göra ändringar som avsticker från originalet, antingen återberätta samma historia fast från ett 

annat perspektiv, den kan förändra rollernas grundförutsättningar eller förflytta historien till 

en helt annan miljö där bara premissen är detsamma. Förändringar kan ursäktas så länge 

adaptationen lyckats fånga originalets själsanda.27 

Hutcheons studie utforskar adaptationer i ett flertal olika inkarnationer, särskilt inriktat mot 

filmmediet. Det har blivit allt vanligare med filmadaptationer i vårt samhälle eftersom det är 

en ekonomisk säkerhet att göra en ny tagning på något publiken redan är bekant med. En 

adaptation anses oftast ha en lägre kvalitet än källmaterialet, men om åskådaren känner igen 

bitar från originalet i en adaptation, uppnår de den tillfredsställelse de eftersöker. Om en 

                                                            
24 Raymond T. McNally & Radu Florescu (1973). Vem var Dracula? Verkligheten bakom myten. Stockholm: 
Forum. Sid. 8—9, 16 & 126; Höglund (2011). Sid. 243–244 & 335. 
25 Barbara Karg, Arjean Spaite & Rick Sutherland. (2009). The everything vampire book. From Vlad the Impaler 
to the vampire Lestat: a history of vampires in literature, film, and legend. Avon, Mass.: Adams Media. Sid. 44. 
26 Linda Hutcheon (2006). A Theory of Adaptation. Routledge: New York. Westminster. Preface XIII & XIV. Sid. 2. 
27 Hutcheon (2006). Sid. 8 & 10.  
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adaptation uppfattas som att "sänka" originalberättelsens kvalité, så kommer responsen med 

stor sannolikhet att bli negativ.28 

Det finns olika sorters adaptationer enligt Hutcheon; att antingen låna, göra en intersektion 

på originalet eller omförhandla; att göra en analogi eller kommentar; att använda 

källmaterialet eller göra en nytolkning av endast den narrativa berättelsens kärna eller forma 

en ordagrann översättning (Eng: literal translation) i en adaptation. Däremot påstår hon att 

det inte finns något som kan kallas för en bokstavlig översättning och att det aldrig kan bli en 

bokstavlig adaptation.29 

Hutcheon ger ingen djupare definition av dessa former av adaptationer, men film- 

teoretikern Dudley Andrew har sammanfattat det till att det finns tre sorters adaptationer 

vilket jag använder mig av i analysen: att låna (Eng: borrowing), vilket är den vanligaste 

formen av adaptationer. Den använder romanens material, idéer eller format där den som gör 

adaptationen har som syfte att få trovärdighet från den prestige den kända titeln som 

adaptationen bygger på. Den andra formen är korsande (Eng: intersecting). Det unika från 

originaltexten är bevarat i en sådan utsträckning att den assimilerats i adaptationen. Detta är 

vad den generella åskådaren förväntar sig att en adaptation ska vara och blir därför besviken 

när adaptationen inte lever upp till förväntningarna. Den sista versionen är trogenhet och 

transformation (Eng: fidelity and transformation). Det är en svår adaptationsmetod som 

endast siktar på att fånga det viktigaste, originaltextens "själ" mer eller mindre.30 

Min studie utgår från Hutcheons och Andrew definitioner. Tanken är att kategorisera 

adaptationer enskilt var för sig för att undersöka vilken typ av adaptationer som filmerna är, 

framförallt för att därefter kunna observera den utveckling som karaktären gör i varje 

adaptation och vilka inneboende egenskaper som antingen cementeras eller läggs till i den 

västerländska filmkanon, ändras om eller förblir trogna romanen. 

En adaptation eller återberättelse tjänar enligt John Stephens, som undersökt barnböcker, 

en litterär och social funktion. Funktionen är att föra vidare sociala, etiska och estetiska 

värderingar till en publik av en reproducerande kultur. Återberättelser är därför präglade av en 

stark känsla att det finns en välkänd kanon inom dess domäner. En väsentlig ändring i en 

berättelse kan ganska snabbt bli naturaliserad. Ett exempel är introduktionen av en muslimsk 

karaktär som en av Robin Hoods kompanjoner i den högt inflytelserika tv-serien Robin of 

                                                            
28 Hutcheon (2006). Sid. 3–5. 
29 Ibid. (2006). Sid. 7 & 16. De olika formerna av adaptationerna är direktöversatta från engelska. 
30 Dudley Andrew (1984). Concepts in film theory. Oxford: Oxford U. P.. Sid. 99–100. 
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Sherwood (1984-1986); karaktären anses senare ha blivit en del av historiens struktur och 

återkommer i senare filmatiseringar som bl.a. Robin Hood: Prince of Thieves (1991).31 

1.4.2 Komparativ metod: Monstervampyren och humanvampyren 

I analysen jämförs inte bara adaptationerna med Stokers ikoniska roman Dracula för att 

kategorisera vad för sorts adaptation det är, utan även jämföra adaptationerna med varandra 

för att sammanställa vad för utveckling som skett. I analysen har jag använt mig av en 

komparativ metod. Den söker likheter och olikheter mellan texter, eller i det här fallet filmer, 

med syftet att förklara ett verk och hur det liknar och skiljer sig från andra besläktade verk.32 

Fokus i jämförelserna ligger på karaktären Dracula. Framförallt undersöker jag hur han 

porträtteras som karaktär, både personlighetsdragen samt utseendet och hur vampyren som 

varelse har för egenskaper i porträtteringen. Det inkluderar både Dracula och de karaktärer 

han har omvandlat. Jag diskuterar även den narrativa utvecklingen och undersöker vilka 

scener, händelser och karaktärer från romanen som även förekommer i adaptationerna.  

Vampyrporträtteringar har delats in i två olika definitioner enligt Höglund och Kaliff, och 

dessa utgår jag ifrån för att bedöma Draculas tolkningar. Den klassiska tolkningen är 

monstervampyren. Monstervampyren har inga som helst goda mänskliga egenskaper, utan är 

rakt genom ond. Humanvampyren i dagens film och litteratur å andra sidan har däremot 

tendenser att framställas med mänskligare drag just för att biopubliken ska kunna identifiera 

sig. Fokus ligger där på känslan av att vara dömd till att ta blod och liv från människor, samt 

på ångesten och skammen som trycker på samvetet, men just en motsträvig karaktär med sin 

odödlighet faktiskt kan leva ut sina inre lustar.33 

Humanvampyren vill även förklara sin existens genom att lära känna sitt inre utifrån 

reflektion av det mänskliga från vanliga dödliga. Den sätts ofta i kontrast med den 

traditionella monstervampyren som saknar dessa personlighetsdrag.  Det blir en lockelse att 

leva ut sina inre hämningar och det är inte alls förvånande varför vampyren som koncept 

blivit så populärt.34 

Enligt vampyrfilmsexperten Tim Kane i The Changing Vampire of Film and Television: a 

Critical Study of the Growth of a genre (2006), kan vampyrfilmens utveckling delas in i tre 

                                                            
31 John Stephens (2009/2013). ”Retelling stories across time and cultures", i The Cambridge companion to 
fantasy literature [7th printing edition]. James, Edward & Mendlesohn, Farah (red.). Cambridge: Cambridge 
University Press. Sid. 91–92; IMDb, "Robin Hood: Prince of Thieves (1991)" (2016-04-07). 
32 Staffan Bergsten (red.) (2002). Litteraturvetenskap: en inledning. 2. [rev. och utök.] uppl. Lund: 
Studentlitteratur. Sid. 45. 
33 Kaliff (2009). Sid. 17, 20 & 110; Höglund (2011). Sid. 336–337. 
34 Kaliff (2009). Sid. 17, 20 & 110; Ibid. (2011). Sid. 336–337. 
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påtagliga cykler. Den första har han döpt till "the malignant cycle" som varade mellan åren 

1931 till 1948, åren då Universal Studios gav ut ett flertal filmer. Monstervampyren användes 

framförallt i rollporträtteringen.35 

Den andra cykeln kallas för "the erotic cycle" och varade mellan åren 1857 till 1985 och 

den sista cykeln "the sympathetic cycle", som påbörjades 1987 och är fortfarande aktiv än 

idag. Under första cykeln var det framförallt vanligt att sätta vampyren i den onda 

antagonistrollen och fokus ligger på de mänskliga hjältarna. Andra cykeln påminner mycket 

om första cykeln, men innehåller många vampyrfilmer som kritiserats för sitt sexuella 

innehåll. Typiskt för den erotiska cykeln är även den om kärleksrelationen mellan vampyren 

och offret, och reinkarnationsmotivet, dvs. två älskade som återförenas i nya kroppar med 

samma själar, har förblivit populärt även i nutida produktioner. Under sista cykeln börjar 

humanvampyren bli norm. Humanvampyren har växt fram under vad Höglund kallar för 

konsumtionskulturen. I analysen undersöker jag om någon av adaptationerna har influerats av 

dessa cykler.36 

1.4.3 Intertextualitetsperspektiv och filmkanon 

Analysen kommer ha ett intertextualitetsperspektiv, men vad är intertextualitet? 

Intertextualitet (av latinets inter, mellan och textum, väv/text) är ett begrepp utformat av 

semiotikern Julia Kristeva i syfte att förklara vad text är, hur den skapas och hur den läses. 

Begreppet utgår från att ingen text står för sig själv utan ingår i ett nät av andra föregående 

texter. Hon lyckades omformulera Bachtins idéer om litterär intersubjektivitetet, att allt 

verklighet är tolkad, till en teori om intertextualitet.37 

Några exempel på intertextuella relationer är bruk av schabloner, klichéer och annat 

material som inte är bundet till en viss upphovsman, bruk av arketypiska strukturer, mytem 

eller övergripande former och genrer som ligger i genren, transformationer av starka 

föregångare på ett omedvetet plan, men som synliggörs som överdrifter, ironier, avvikelser 

eller förtiganden. Dessa kallas för icke-dialogiska relationer. Intertextualitet går hand i hand 

med den västerländska filmkanon jag nämnt tidigare i metoddelen, eftersom med detta 

perspektiv i åtanke utgår jag från att varje filmadaptation bygger på den föregående.38 

Den filmkanon som nämns tidigare är på inget sätt officiell, men teoretiskt utgår 

undersökningen från att en sådan skulle kunna existera. I inledningen nämndes som några 

                                                            
35 Höglund (2011). Sid. 313—316, 327. 
36 Ibid. (2011). Sid. 313—316, 327, 330 & 332–333. 
37 Olsson, Jovanović & Vincent (1984). Sid. 4–5, 7; Nationalencyklopedin, ”intertextualitet” (2016-05-21). 
38 Olsson, Jovanović & Vincent (1984). Sid. 30–31. 
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exempel Nosferatu, Bela Lugosis och Christopher Lees filmer som skulle kunna vara en del 

av denna filmkanon, men även Francis Ford Coppolas version Bram Stoker's Dracula som 

bröt mot dessa tidigare inkarnationer och bidrog med en ny fräsch tolkning av romanen, vilket 

varmt välkomnades i recensionerna. McNally och Florescu anser att de Draculafilmer som 

gjordes nu mera hade förlorat skräckelementet och mystiken som cirkulerar kring vampyren. 

De räknar upp att de fyra stora vampyrfilmerna är Nosferatu (1922), Dracula (1931), Vampyr 

(1932) och The Horror of Dracula (1958).39  

Begreppet filmkanon använder jag i enlighet med Staffan Bergstens redogörelse. Kanon 

menar Bergsten har en teologisk bakgrund i form av autentiska texter och heligt inspirerade 

vittnesbörd om Gud och hans skapelse. Renläran skulle i en process sålla bort de såkallade 

"oäkta" bitarna och kvar fanns texter som uppfyllde den kristna kyrkans kanon. Det är som 

norm i detta sammanhang som en kanon "återspeglar alltid en kollektiv åsikt med giltighet 

under en längre tid".40 

En kanon är oberoende av enskilda läsares och forskares personliga tycke och smak om 

själva verken, som består av det ovärderliga arv som varje ny generation tar emot och för 

vidare. Anna Höglund uttrycker en liknande uppfattning av begreppet och kallar det för ett 

referensbibliotek som agerar som ett kollektivt medvetande. Vampyrberättelsens kanon 

övergår till att bli en organisk enhet med nya element och komponenter som ständigt förnyar 

och byter ut en grundläggande struktur. Nya tillägg får automatiskt återverkningar på hela 

systemet. Jag betraktar därför begreppet kanon utifrån denna beskrivning: ett kollektivt 

medvetande uppbyggt av en kontinuerlig process som sållar bland nya tillägg och adderar 

dem till den existerande uppfattningen av Dracula i västerländsk film.41  

                                                            
39 Rotten Tomatoes, "Bram Stoker's Dracula (1992)" (2016-04-05); McNally & Florescu (1973). Sid. 142–143. 
Deras bok utgavs 1973 och Hammer Films var den ledande producenten av Draculafilmer vid det tillfället. 
40 Bergsten (2004). Sid. 24. 
41 Ibid. (2004). Sid. 24 & 30; Höglund (2011). Sid. 25–26. 
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2. Undersökning 
I följande avsnitt kommer ett referat av romanen Dracula och analyserna samt resultaten av 

filmadaptationsanalyserna att presenteras. Därefter följer en diskussion om undersökningens 

resultat. Analyserna är indelade i underkategorier som fokuserar på särskilda delar i relevans 

för undersökningens frågeställningar. Eftersom varje adaptation har olika innehåll presenteras 

inte underkategorierna i samma kronologiska ordning. 

2.1  Referat: Bram Stoker's roman Dracula (1897) 
Följande sektion innehåller en kort redogörelse för Bram Stokers roman Dracula, i syfte att 

förmedla en övergripande förståelse av vad som inträffar i romanen, och för att underlätta 

förståelse av förhållande mellan romanen och dess adaptationer. Anna Höglund sammanfattar 

det som att i "Stokers roman presenteras historien om den blodtörstiga vampyren med hjälp av 

en rad olika framställningar som dagboksanteckningar, brev och tidningsartiklar. Berättandet 

sker i första person och det växlar mellan romanens olika karaktärer." Perspektivet skiftar 

med andra ord mellan olika karaktärer, men läsaren får aldrig ta del av Draculas synvinkel.42 

Romanen inleder med att följa karaktären Jonathan Harker när han reser från England, 

igenom Europa till Transsylvanien, ett större område i nuvarande Rumänien. Han arbetar som 

mäklare och har som syfte att sälja mark i London till den mystiske greven Dracula. Efter att 

han anlänt till grevens slott och fått stifta bekantskap med Dracula märker han att något skumt 

är i görningen, men han inte kan sätta fingret på vad det är.43 

Greven ber Jonathan att förlänga sin vistelse som gäst och mer eller mindre håller kvar 

honom i sitt slott som en fånge, medan Dracula förbereder en resa till London. Läsaren får allt 

eftersom reda på att Dracula egentligen är en odödlig vampyr som börjar lämna horder av 

döda kroppar efter sig. Harkers fästmö, Mina Murray befarar att något har hänt Jonathan, men 

får fullt upp med sig bästa väninna Lucy Westenra som planerar på att välja en framtida man. 

Hon har tre friare; Dr. John Seward, Mr Quincey Morris och Arthur Holmwood, som är den 

som senare förlovar sig med Lucy.44 

Väl i London får Dracula upp ögonen för Lucy och biter henne, och under sin vistelse 

tömmer Dracula henne på blod för att förvandla henne till en av sitt släkte. Romanen avslöjar 

inte explicit Draculas syfte med att resa sig i London, men historieforskarna McNally och 

Florescu menar att han är där för att förvandla hela befolkningen till vampyrer. Karaktären 

                                                            
42 Höglund (2011). Sid. 276. 
43 Stoker (1897). Sid. 1-23. 
44 Ibid. (1897). Sid. 69– 158. 
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John Seward kontaktar professor Abraham Van Helsing, som anländer till London och 

undersöker Lucy. Han bekräftar att hon har förvandlats till en vampyr och hennes fästman 

Arthur Holmwood blir utvald på grund av sin relation till Lucy att vara den som ska döda 

henne.45 

Van Helsing misstänker att detta är ett dåd utfört av Dracula. Jonathan lyckas fly från 

Draculas slott och tar sig tillbaka till London. Han möter upp med Van Helsing och berättar 

om vad han upplevt. Detta utvecklas till en vild jakt genom Londons gator där de systematiskt 

förstör Draculas gömställen. Dracula lockar till sig Mina och biter henne som hämnd. Han 

flyr tillbaka till Transsylvanien med Van Helsing och de andra följer efter hack i häl. De 

kommer ikapp honom vid hans slott där Jonathan hugger honom i halsen och Quincey Morris 

spetsar hans hjärta med sin stora kniv. Dracula dör och hans kropp förvandlas till aska. 

Sammanfattningsvis har romanen varit med att etablera en vampyrmytologi, som expanderats 

i filmmediet, som till exempel vampyrens förmåga att förvandla sig till fladdermus, deras 

vana att sova i en kista med fädernes jord, vampyrens oförmåga att reflekteras i en spegel och 

dess känslighet för solljus. För att kunna bekämpa vampyren finns en mängd vapen, bland 

annat kristna symboler som kors och heligt vigvatten, men även vassa pålar att drivas igenom 

vampyrens hjärta. I de berättelser där humanvampyren förekommer däremot är de kristna 

symbolerna oftast oanvändbara.46 

Vampyren uppfattas olika i olika delar av världen och under olika tidsepoker. Några 

egenskaper som är återkommande är att vampyren ska leva i ett sorts efterliv efter dess "första 

död" och den livnär sig på andra varelser blod, som ger livskraft. I vissa kulturer uppfattas den 

som ett ruttnade lik, men i dagsläget har vampyren utvecklats till en aristokratisk övervarelse. 

Dracula står för den urtyp som manliga vampyrer vanligtvis stöps ifrån: "en svartklädd 

transylvansk greve med smak för unga kvinnors blod". Även från romanen har karaktären 

Lucy Westenra stått som en förebild för hur man föreställer sig den kvinnliga vampyren: 

"glödande ögon och blodröda läppar i ett blekt ansikte", men även som en "förvandling från 

förförisk och sexuellt utmanande skönhet till [ett] diaboliskt vilddjur". Det har blivit rent sagt 

"en schablon för framtida gestaltningar av kvinnliga vampyrer", något som är vanligt i 

intertextuella relationer.47 

Den stilform som Stoker använt sig av i sin roman definieras som en jagberättare i 

retroperspektiv, vilket innebär att händelserna återberättas i efterhand, och varje journal 

                                                            
45 Stoker (1897). Sid. 99-100, 234 & 236-238; McNally & Florescu (1973). Sid. 137. 
46 Ibid. (1897). Sid. 234, 255-258, 317, 338 & 415-417; Höglund (2011). Sid. 43, 300 & 340. 
47 Kaliff (2009). Sid. 17–18; Höglund (2011). Sid. 300; Olsson, Jovanović & Vincent (1984). Sid. 30–31. 
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innehåller anteckningar av huvudpersonernas inre tankar. En orsak bakom valet av detta 

stilistiska drag är att en jagberättelse blir mer engagerande och kan uppfattas som 

skrämmande eller alltför känslomässig enligt Nikolajeva. Min teori om varför Stokers valt 

detta stilistiska drag är för att detta sätt framförallt ökar den autentiska skräckkänsla som 

begränsar läsarens information till endast jagberättarens vetskap om sin omgivning.48 

2.2  Adaptationsanalys: Dracula 2000 (2000) 
I denna sektion presenteras resultatet från analysen av filmadaptationen Dracula 2000, som 

hade premiär år 2000, vars manus är skrivet av Patrick Lussier som även regisserade filmen. 

Filmen tar den ikoniska karaktären och grundberättelsen och flyttar den till vår samtid. Denna 

filmadaptation balanserar mellan lika många likheter som skillnader. Den innehåller samma 

grundberättelse som romanen, med nästintill samma händelseförlopp. Största skillnaden är att 

den förflyttats till en ny tidsepok och andra miljöer som den utspelar sig i. Titelkaraktären 

Dracula förhåller sig relativt trogen förlagan. 

2.2.1 Synopsis 

Premissen lyder som så att den gamle vampyrjägaren Abraham Van Helsing (spelad av 

Christopher Plummer) driver en antikaffär i London under ett falskt namn. Han assisteras av 

den unge Simon Sheppard (Jonny Lee Miller), som är omedveten om Van Helsings bakgrund, 

ålder och riktiga namn. Okänt för Van Helsings är däremot att hans sekreterare Solina 

(Jennifer Esposito), hjälper ett gäng inbrottstjuvar att bryta sig in i antikhandeln. De finner en 

silverkista som fångar all deras uppmärksamhet och tar med sig den tillbaka till USA. Alla 

ombord blir dödade när Dracula (Gerard Butler) väcks till liv igen och planet störtar som en 

konsekvens. Dracula är på jakt efter Van Helsings dotter, Mary Heller-Van Helsing (Justine 

Waddell) eftersom de har varit sammankopplade via hans blod sedan hennes födelse.49 

Van Helsing följer efter inbrottstjuvarna och hamnar i New Orleans50 där han ska städa 

upp efter Dracula. Han förföljs av sin protegé Simon som ställer honom mot väggen och 

kräver raka svar. Van Helsing förklarar vem han egentligen är och vilket hans syfte är, hur 

han i över hundra år har sökt en lösning för att kunna döda Dracula, att han använt sig av 

Draculas blod för att hålla sig vid liv, men som resultat ledde det till att hans dotter föddes 
                                                            
48 Maria Nikolajeva (2004). Barnbokens byggklossar. Studentlitteratur: Lund. Sid. 147 & 152; Bahrman (2015). 
49 Lussier (2000) Speltid. (02:35–04:38); (05:08–05:32); (15: 23–16:24) & (19:20–32:43). 
50 IMDb, "En vampyrs bekännelse (1994) Plot Summary" (2016-05-20); Anne Rice Official site, "Biography" 
(2016-05-20). Det är oklart varför adaptationen utspelar sig i New Orleans, men bl.a. adaptationen av Anne 
Rice En vampyrs bekännelse (1994) utspelar sig även där, om det möjligen är en mindre uppenbar referens eller 
koppling till hennes vampyrromanserie. Rice för i övrigt född och uppväxt i New Orleans, vilket kan vara en 
förklaring bakom valet att låta sina böcker utspela sig där. 
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med Draculas blod i sig vilket skapade en mental koppling mellan de två. En jakt efter Mary 

slutar med att Van Helsing brutalt mördas i Marys hem och hennes bästa vän Lucy (Colleen 

Ann Fitzpatrick) blir omvandlad till en vampyr. Precis när Dracula ska attackera henne 

stoppar Simon honom i sista sekunden och driver Dracula på flykt som förvandlas till en 

svärm av fladdermöss. Det förklaras aldrig då Dracula i denna adaptation är mer eller mindre 

oövervinnerlig vid den här tidpunkten i adaptationens speltid.51 

Mary och Simon bestämmer sig för att samarbeta och leta rätt på Draculas sanna ursprung. 

På grund av sin koppling till Dracula, upplever Mary en drömlik sekvens att Draculas 

ursprung kan spåras mycket längre tillbaka än till att bara vara en krigsherre från 1400-talet: 

Han var Judas Iskariot, en av Jesus lärljungar och den som var utvald att förråda Jesus. Judas 

bestämde sig för att ta sitt eget liv, den största synden man kan begå enligt Gud. Gud straffade 

därför Judas. Han överlevde sin egen hängning när snaran gick av vid solnedgången och blev 

tvungen att förevigt leva som en vampyr. Dracula avbryter deras efterforskning och efter en 

kortvarig jakt tillfångatar han Mary och för henne till ett hustak mitt i New Orleans. Där 

finner hon Simon som har blivit överbemannad av Draculas nya tre fruar: Solina och Lucy 

som redan nämnts och en reporter vid namn Valerie Sharpe (Jeri Ryan). Mary förråder 

Dracula och hjälper Simon att frigöra sig, varefter dödar Draculas tre fruar. Hans frigörelse 

distraherar Dracula, vilket ger Mary möjligheten att vrida en snara runt kring Draculas hals 

som är fäst ihop till en neonskylt som föreställer Jesus på korset. Solen stiger upp och Dracula 

får äntligen dö vilket han blev nekad till för nästan 2000 år sedan.52 

Adaptationen ger intrycket att vara en fortsättning på romanen, då den visar tillbakablickar 

till 1800-talets England för att återberätta vad som inträffar i romanen, men lägger även fram 

en metakommentar och tillkännager att bokens författare har existerat inom adaptationens 

narrativ. Vampyrer betraktas även endast som myt och påhitt i historier. Samtidigt är det 

nästan en direkt återberättning i vilket samma händelser inträffar bara förflyttad till vår 

samtid, uppdaterade med moderna föremål. De flesta karaktärerna från romanen utöver 

Dracula och Van Helsing får en ny motsvarighet, t.ex. Simon och Mary bland annat är 

karaktärer skapade för adaptationen och förekommer inte i romanen. Vissa händelser, som 

t.ex. segmentet om skeppet Demeter blir istället ett flygplan som transporterar Dracula till sitt 

mål.53 

                                                            
51 Lussier (2000). Speltid. (36:30–45:46); (46: 30–46:40) & (55:49–1:07:11). 
52 Ibid. (2000). Speltid. (1:07:11–1:14:41); (1:16:03–1:17:06), (1:18:19–1:19:46) & (1:21:16–1:29:14). 
53 Ibid. (2000). Speltid. (00:40–02:30) & (04:16–04:38); Stoker (1897). Sid. 1-23 & 90-95. 
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2.2.2 Titelkaraktär: Dracula 

Dracula porträtteras som en känslokall varelse som endast drivs av sina instinkter, i det här 

fallet att hitta Mary. Han är våldsam och mordisk samt visar ingen ånger när han dödar. Hans 

bakgrund är djupare etablerad, men inte hans personlighet. Han visar tecken på lust, 

framförallt när han förför karaktären Lucy, men inte i samma grad som de kvinnliga (och i 

viss mån de manliga) vampyrerna han omvänt. Dracula följer i det gamla spåret och kan 

definitivt betraktas som en monstervampyr i den här filmatiseringen då publiken inte kan eller 

ska sympatisera med karaktären.54  

Man får aldrig följa greve Draculas perspektiv i romanen, men vid sitt första möte med 

Harker framställs han som väldigt ödmjuk. Harker kommenterar att han talar bra engelska, 

varpå Dracula svarar att han är för smickrande och är inte alls är kunnig i den engelska 

grammatiken. Å andra sidan kan Draculas humör explodera i ilska som när hans tre fruar 

försöker förföra Harker i dennes sovkammare. Harker betraktas i det här fallet endast som 

Draculas boskap och är inte fruarnas egendom att röra.55 

Vad gäller Draculas utseende i romanen, beskrivs han enligt karaktären Harker som: "a tall 

old man, clean shaven save for a long white moustache, and clad in black from head to foot, 

without a single speck of colour about him anywhere". Hans sätt att vara beskrivs stel som en 

stenstaty, men med ett starkt grepp och kall som is.56 

Adaptationens Dracula klär sig genomgående filmen i svarta kläder. Hans svarta lockiga 

hår når strax ovanför axlarna, han har ett renrakat ansikte och hyn är kritvit. Under scenen 

ombord planet som han introduceras och återupplivas i, visas han som ett gråhårigt lik, men 

efter att ha konsumerat nytt blod föryngras han igen till att inte se en dag ut över trettio. I 

romanen förvånas karaktären Jonathan över att greven har blivit yngre, då han var en gammal 

man när de först träffades.57  

I Dracula 2000 har han en intensiv blick som framförallt drabbar kvinnor och lamslår dem 

till att lyda hans order. Dracula utsöndrar lust och sexuell laddning som blir extra tydlig när 

han vandrar igenom skivförsäljningsbutiken som Lucy och Mary arbetar i. Alla närvarande 

kvinnor i butiken följer honom med blicken som han besvarar med ett flörtigt leende. Lucy 

                                                            
54 Lussier (2000). Speltid. (23:54–29:07); (50:30–50:56) & (52:55–55:48). En intressant notis är att en av Dracula 
offer på polisstationen heter Dr. Seward, vilket refererar till karaktären Dr. Jack Seward i romanen. Däremot 
överlever karaktären i romanen till skillnad från karaktären i Dracula 2000. 
55 Stoker (1897). Sid. 22 & 43. 
56 Ibid. (1897). Sid. 17. 
57 Lussier (2000). Speltid. (26:04–32:43); Stoker (1897). Sid. 189. 
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kan nästintill omöjligt motstå honom när han berättar att han söker efter Mary, och hon visar 

honom hem till deras delade boende.58 

Romanen är väldigt vag med Draculas ursprung och Van Helsing spekulerar i stil med att: 

"He must, indeed, have been that Voivode Dracula who won his name against the Turk, over 

the great river on the very frontier of Turkey-land.", vilket syftar på Vlad III. Adaptationen 

ger både visuella antydningar till att Dracula en gång var Vlad, och refererar till honom som 

en krigsherre under 1400-talet. Största skillnaden är framförallt att nu har Draculas bakgrund 

expanderats till att han är Judas Iskariot som på grund av sitt förräderi, blev fördömd av Gud 

och förvisad från kristendomen. Hans förräderi skulle då göra kristendomen till hans största 

fiende.59 

2.2.3 Sidokaraktärer: Draculas tre fruar 

I romanen har Dracula tre fruar, alla är vampyrer precis som Dracula, men underordnade 

honom. Jonathan träffar på dem under sin resa till Draculas slott. Ingen djupare 

bakgrundshistoria ges angående dem och de namnges inte individuellt i romanen. Det är 

oklart om de existerade under 1800-talet i adaptationen, men slumpmässigt väljer Dracula ut 

tre kvinnor i separata situationer för att bli sina nya följeslagare. Den första är Solina som blev 

biten ombord på planet innan det störtade. Den andra är reportern Valerie Sharpe som 

dokumenterar planets kraschområde. När solen gått ner kommer Dracula fram och dödar 

hennes kameraman och biter henne så att hon förvandlas till en vampyr.60 

Det tredje offret att bli Draculas kvinnliga följeslagare är Lucy, precis som i romanen bara 

med en mer expanderad roll, och han biter henne mest för att komma åt Mary. Lucy blir en 

vampyr i romanen, men är inte en av the brides of Dracula. Hon har den typiska schablon-

gestaltningen med glödande ögon och blodröda läppar i ett blekt ansikte i Dracula 2000. Alla 

tre får djupare bakgrundshistorier med egna namn, även om de efter förvandlingen blir ett 

kollektiv utan egna utmärkande personlighetsdrag. Höglund är övertygad om att varnande 

kvinnoexempel inom vampyrberättelsen utgör ett sedelärande historier inom den patriarkala 

diskursen. Draculas tre fruar är ett exempel på rädslan för ett kvinnokollektiv under 1800-

talet, vilket är lika påfallande i adaptationen.61 

                                                            
58 Lussier (2000). Speltid. (26:17–26:38) & (52:32– 53:38). 
59 Stoker (1897), Sid. 264; Lussier (2000). Speltid. (1:07:11–1:11:37) &  (1:18:19–1:19:46); Dictionary.Com, 
"voivode" (2016-05-22). Voivode, refererar till en lokal härskare, som framförallt syftar på det halvt 
självständiga rumänska områdena Transsylvanien, Valakiet och Moldavien innan år 1700. 
60 Lussier (2000). Speltid. 15:23–15:52 & 33:33–33:43; Stoker (1897). Sid. 41–43. De refereras vanligtvis till som 
the brides eller the brides of Dracula. 
61 Ibid. (2000). Speltid. (33:33–33:43); Höglund (2011). Sid. 194–195. 
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2.2.4 Vampyrens egenskaper i Dracula 2000 

Efter förvandlingen genomgår offret en personlighetsförändring. Framförallt Solina, men även 

Valerie och Lucy visar tecknen i sin förvandling på att pendla mellan en förföriska, sexuellt 

utmanande skönheter och diaboliska vilddjur. Solina både leker och frestar Simon samt spelar 

på hans tidigare känslor för henne. Hon gör narr av hans tidigare närmanden med 

kommentarer fyllda av dubbla meningar, både sexuella och dödliga. Enligt Höglund var 

human-vampyren fram till och med 2000-talet alltid en man, medan kvinnornas huvudsakliga 

uppgift var att vara sexiga och skrämmande monster. Detta är en kvarleva från äldre tider.62 

Vampyrer lämnar ingen reflektion, precis som det nämns i romanen och Coppolas 

adaptation Bram Stoker's Dracula. I romanen syns inte vampyrernas skuggor när blixtrar lyser 

upp rummet, och i Coppolas adaptation hänger det istället en spegel över Harkers säng som 

visar hans reflektion, men inte fruarnas. Lussiers adaptation gör en modern spinn på det, 

vilket innebär att Dracula inte syns i kameran när Valerie Sharpes kameraman filmar deras 

nyhetssändning. Vidare syns inte Solinas reflektion i spegeln när hon blivit införd till 

polisstationen efter sin arrestering. Där är det ett ensidigt glas som poliserna observerar henne 

igenom, hur hon bryter mot fysikens lagar och rör sin kropp på ett onaturligt sätt och kan se 

vilka som står på andra sidan envägsspegeln.63 

Van Helsing förklarar för Simon att vampyren var nästintill utrotad förutom Dracula. Han 

var den första och jämförs som vampyrernas motsvarighet till Adam. Han nämner även att det 

finns några få alternativ för att döda vampyrer; antingen med hjälp av silver, solljus, 

halshuggning eller med pålar som måste träffa i hjärtat. Slutscenen när Dracula och hans fruar 

dör stämmer överens med adaptationens andra svagheter (utöver solljuset och silvret).64 

Simon undrar varför silvret är skadligt för Dracula då det inte har en specifik anknytning 

till kristendomen. Mary är den som finner att silvret är kopplat till de silvermynt som Judas 

fick i betalning för sitt förräderi. Eftersom han är den första vampyren kan han däremot inte 

dödas på de traditionella sätten, utan bara tillfälligt skadas. Silver har inte bakåt i tiden varit 

en traditionell del av vampyrmyten. Det skulle kunna vara ett lån från traditionella 

varulvsberättelsen, som sägs vara varulvars största svaghet enligt Karg, Spaite och 

Sutherland. Höglund nämner däremot att silver används i första Blade-filmen (1998) och dess 

uppföljare. Vampyrjägaren Blade använder sig av silver i en mängd teknologiska vapen för att 

                                                            
62 Lussier (2000). Speltid. (38:15–35:00) & (41:22–42:42); Höglund (2011). Sid. 337. 
63 Ibid. (2000). Speltid. (34:28–35:00) & ( 49:03–50:30); Coppola (1992). Speltid. (26:01–26:17) & (32:33–34:16); 
Bahrman (2015). 
64 Stoker (1897). Sid. 260–262 & 415-417; Lussier (2000). Speltid. (43:04–45:44). 



 

19 
 

bekämpa vampyren. En teoretisk spekulation med andra ord är att silvret i modern tid kommer 

ifrån Blade.65 
Reaktionen på kristna symboler varierar också i filmen. Dracula blir en avvikelse efter att 

ha vänt bort sig från den kristna tron, och han samt hans egen sort tar skada av de kristna 

symboler som finns till protagonisternas förfogande. När karaktären Marcus, inbrottstjuvarnas 

ledare, återvänder från de döda och konfronteras av Simon, reagerar han nonchalant på det 

krucifix Simon håller i handen och svarar "Sorry sport, I'm an atheist." Han gör narr av de 

typiska svagheterna vampyrer oftast har.66 

De kristna symbolerna korset och vigvattnet sammankopplas med kyrkans påverkan. Med 

ett hedniskt ursprung i Östeuropa innan kyrkans inflytande, omfamnade kyrkan dessa som 

sina egna och byggde ut gamla traditioner. Även om Stoker själv var protestant så beslutade 

han sig för att detta var en strid mellan ledarhuvudet för ondskan i Ungerska kejsardömet och 

katolska romerska kyrkan och att det var katolska vapen som skulle användas.67 

Solljus är dödligt för vampyrerna i Dracula 2000 genom att det sakta bränner upp kroppen 

som sedan fattar eld. I romanen nämns aldrig att det är dödligt men det försvagar vampyrens 

styrka och begränsar dess förmåga att förflytta på sig. I Coppolas filmadaptation förklarar 

Anthony Hopkins karaktär Abraham Van Helsing i en överlappande berättarröst att 

vampyren, likt alla nattliga varelser, fortfarande kan röra sig i dagsljuset bara som en 

påminnelse för detta återkommande missförstånd.68 

Solljusets dödliga effekt kan spåras tillbaka till filmen Nosferatu (1922) och har sedan dess 

blivit en del av allmänhetens uppfattning inom vampyrens populärkultur. Ett annat tillägg som 

kommit från Nosferatu är kärlekshistorierna mellan greve Orlok/Dracula och Mina Murrays 

adaptationsmotsvarighet. Murnaus ville inte betala ersättning till Stokers änka för 

rättigheterna, så han gjorde ändringar i sin film som avvek från romanens händelser, bland 

annat introduceras kärlekshistorien, och han klippte bort karaktären Van Helsing samt 

ändrade även slutet för hur Dracula faktiskt dör genom att brännas upp av morgonsolen.69 

 

                                                            
65 Lussier (2000). Speltid. (42:57–45:46); (1:07:11–1:11:37) & (1:21:16–1:29:14); Karg, Spaite & Sutherland. 
(2009). Sid. 105–116; Höglund (2011). Sid. 342. 
66 Lussier (2000). Speltid. (40:50–41:08). 
67 Höglund (2011). Sid. 43 & 340; Leatherdale (red.) (1987). Sid. 202—203.  
68 Lussier (2000). Speltid. (27:09–32:43); Coppola (1992). Speltid. (44:04–44:18); Stoker (1897). Sid. 123 & 260–
265. 
69 Höglund (2011). Sid. 34, 306–308 & 312–317; Hutcheon (2006). Sid. 88–89 
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2.2.5 Huvudaraktärer: Simon och Mary 

Karaktären Jonathan Harker förekommer inte i Dracula 2000, och det är oklart om han 

existerade under analepsen i filmadaptationens öppningssekvens. Harker brukar ofta 

elimineras från adaptationer trots att han är en av huvudkaraktärerna, men Simon fyller ut 

samma roll som den ofrivillige hjälten som tvingas med på äventyr, särskilt efter att Abraham 

Van Helsing dör. Höglund anser att Harker är en arketypisk men ofrivillig hjälte. "Hans resa 

för honom från det bekanta ut i en okänd värld där han sveps med i ett händelseförlopp som 

resulterar i att det bekanta transformeras till något nytt." I viss mån kan man beskriva honom 

som den här adaptationens egen version av Jonathan Harker. Namnet Simon skulle kunna 

vara en referens till en av Jesus apostlar, Simon Ivraren, vilket kopplas samman med Draculas 

bakgrund som Judas.70 

Precis som karaktären Jonathan Harker är frånvarande från adaptationen, så är även Mina 

Murray inte en del av berättelsen. Mary tar däremot över samma roll som Mina hade i 

Coppolas version, vilket är den person som Dracula suktar efter och som utgör ett 

kärleksintresse för Simon precis som Mina var för Jonathan. Mary och Simon är två originella 

karaktärer som inte fanns i romanen och skapades specifikt för Dracula 20000. Tidigare 

nämndes ändringar i Bram Stoker's Dracula (1992) som kan spåras tillbaka i Nosferatu, där 

regissören inkluderade en kärlekshistoria mellan greve Orlok och den filmadaptationens 

motsvarighet till Mina Murray. Denna kärlekshistoria finns även närvarande i Coppolas 

filmversion, och förekommer även i Dracula 2000, vilket visar ett exempel på förändringar i 

ett led som cementerats in i adaptationernas filmkanon.71  

Ett annat spår som kan härledas till äldre adaptationer är repliken "I never drink... coffee." 

Det är en uppdaterad variant från Dracula (1931) när Bela Lugosis tolkning av karaktären 

säger "I never drink... wine.", som även återanvänds i Gary Oldmans rolltolkning av Dracula i 

Bram Stoker's Dracula (1992). Replikens ikoniska betydelse skulle kunna jämföras med 

James Bond när han beställer en Martini. Ett annat element som återkommer från Bram 

Stoker's Dracula är slutet när hon är den som dödar Dracula och inte Jonathan/Simon.72 

 

 

                                                            
70 Lussier (2000). Speltid. (03:10–04:38); Höglund (2011). Sid. 223–224; Karg, Spaite & Sutherland. (2009). Sid. 
42; Nikolajeva (2004). Sid. 206–207. Analeps, en tillbakablick eller flashback till en tidigare händelse i 
berättelsen. 
71 Bahrman (2015); Lussier (2000). Speltid. (15:53–17:21); Plagiarismtoday.com, "Dracula vs. Nosferatu: a true 
copyright horror story" (2016-02-03). 
72 Lussier (2000). Speltid. (54:42–54:45); Coppola (1992). Speltid. (13:43–13:48) & (1:56:55–1:43:33); TV Tropes, 
"I do not drink wine" (2016-04-11). 
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2.2.6 Sammanfattning av analys 

Sammanfattningsvis kan det konstateras att adaptationen lånar mycket från romanen och 

behåller dess narrativa struktur, fast som en nytolkning förflyttad till en annan plats och miljö. 

Innehållet lutar åt att vara en adaptation med inslag från eller en återknytning till den andra 

cykelns vampyrfilmer med sina sexuella inslag och antydningar. Dracula och hans undersåtar 

porträtteras som traditionella monstervampyrer. Nästintill alla karaktärerna har fått en ny 

uppdaterad motsvarighet och både Dracula och hans tre fruar har fått mer detaljerade 

bakgrunder.73 

Solljusets destruktiva kraft och kärleksförbindelsen mellan Dracula och den kvinnliga 

huvudkaraktären som introducerats i filmadaptationen Nosferatu finns ännu kvar i den här 

adaptationens berättelse och en ikonisk replik som yttrades i Dracula (1931) återanvänds även 

i Bram Stoker's Dracula och Dracula 2000. Nya element som lagts till är silver som ännu en 

av vampyrens svagheter, vilket kan vara ett lån antingen från varulvsmyten eller från Marvels 

Blade-adaptation. För att utgå från Dudley Andrews begrepp klassificerar jag denna 

filmatisering både som en borrowing- adaption, för den använder romanens grundmaterial 

och som en fidelity and transformation-adaption för den siktar på att fånga det essentiellt 

viktigaste av romanens "själ".74 

2.3  Adaptationsanalys: Van Helsing (2004) 
I detta avsnitt presenteras resultatet från analysen av filmadaptationen Van Helsing från år 

2004, med regi och manus av Stephen Sommers. Filmen riktar sitt fokus på protagonisten och 

titelkaraktären Van Helsing (Hugh Jackman). Denna filmadaptation tar många friheter med 

ursprungsmaterialet, framförallt i form av hur Universal Studios sammanför sina tre mest 

välkända monster: Dracula, Frankensteins monster och varulven, som även har de alternativa 

benämningarna Were Wolf eller the Wolf Man. Det är inte första gången dessa monster har 

möt varandra i en film. Filmstudion har skapat gränsöverskridande möten förr i bl.a. 

Frankenstein meets the Wolf Man (1943), House of Frankenstein (1944) och House of 

Dracula (1945). Denna kombination av flera monster sägs vara det som senare skulle sänka 

monsterfilmernas popularitet och framgång.75 

                                                            
73 Höglund (2011). Sid. 313—316, 327. 
74 Andrew (1984). Sid. 98–100. 
75 Tom Weaver, John Brunas & Michael Brunas (2007). Universal horrors: the studio's classic films, 1931-1946. 
2. Ed. Jefferson, N.C.: McFarland. Sid. 261–269, 322–331, 447–455 & 501–509. 
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2.3.1 Synopsis 

Filmen utspelar sig till största delen i Transsylvanien, vilket går emot framförallt 

händelseförloppet och det geografiska läget i romanen. Istället för att Dracula åker till 

London, åker Van Helsing till Dracula. Jag misstänker att orsaken till detta är för att skapa 

mystik på exotisk okänd mark. Mot slutet av 1800-talet skickas Van Helsing till det avlägsna 

området Transsylvanien på order av Vatikanen för att stoppa den ondskefulla greve Dracula 

(Richard Roxburgh) och ska tillsammans med den romska prinsessan Anna Valerious (Kate 

Beckinsale) och munken Carl (David Wenham) försöka bryta en förbannelse som legat över 

hennes familj i flera generationer. Van Helsing får reda på att Dracula planerar att, med hjälp 

av Victor Frankensteins forskning, skapa liv i sina dödfödda barn.76 

Velkan Valerious (Will Kemp), Annas bror blir biten tidigt i adaptationen och förvandlas 

till och från under fullmånen till en varulv. Han hamnar ofrivilligt i Draculas tjänst och får i 

uppdrag att döda Van Helsing och sin syster. Via Carl får Van Helsing reda på att det enda 

som kan stoppa Dracula, är en varulv. Van Helsing blir ofrivilligt biten av Annas bror, innan 

Van Helsing skjuter honom till döds med hjälp av silverkulor, men använder 

varulvsförbannelsen till sin fördel. I en kamp mot klockan för att stoppa Dracula från att 

återuppliva sina barn, beger sig Van Helsing till Dracula och kämpar i en blodig strid, där Van 

Helsings varulvsbett sliter sönder Draculas hals. Dracula dör och förvandlas till aska.77  

Förbannelsen som legat över Valerioussläkten bryts när Dracula dör, men i sin varulvs-

skepnad dödar Van Helsing ofrivilligt Anna när hon försöker ge honom motgiftet för 

varulvsförbannelsen som de hittat i Draculas slott. I avslutningsscenen när Van Helsing 

bränner hennes kropp upplever han en form av glädje av att se Anna och hennes släktingar 

äntligen passera till himlen.78 

Filmatiseringen Van Helsing kan anses vara en löst baserad tolkning av romanen Dracula. 

Framförallt är det frånvaron av en majoritet av dess karaktärer, förskjutningen till ett annat 

geografiskt läge och att det har tillskrivits en ny originell bakgrundshistoria för karaktärerna 

Van Helsing och Dracula, som förekommer i både adaptationen och i romanen. Adaptationen 

innehåller kombinationen av flera äldre Universal Studios monster. Det ger intrycket att fokus 

                                                            
76 Sommers (2004). Speltid. (00:21–05:33); (15:03–16:55) & (51:50–52:10). Adaptationen utspelar 1887, tio år 
innan romanen utspelar sig. Varför denna förändring gjordes är oklart. Adaptationen använder även det 
engelska skällsordet gypsy, vilket kommer undvikas i denna analys på grund av sin problematiska historia och 
betydelse. 
77 Ibid. (2004). Speltid. (41:30–42:57); (48:48–50:36); (48:48–50:36); (1:16:25–1:18:00); (1:28:23–1:29:34) & 
(1:52:43–1:53:00). 
78 Ibid. (2004). Speltid. (1:53:10–1:56:17). 
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ligger på att fånga andan från de äldre filmerna snarare än att förhålla sig nära romanen för en 

bokstavlig adaptation. 

Min undersökning ger inte utrymme för att undersöka de äldre filmerna och kan därför inte 

ge någon djupare kommentar, snarare en spekulation. Framförallt att öppningsscenen där 

Dracula, Victor Frankenstein och hans monster introduceras (som för övrigt visas i svartvitt) 

är en hyllning till de äldre filmerna. Filmen uppvisar många influenser från vampyrfilmgenres 

första cykel av filmer, då porträtteringen påminner om beskrivningen av klassiska 

monstervampyren och kan betraktas som ett försökt till att återknyta till den filmepoken.79 

2.3.2 Titelkaraktär: Van Helsing 

Van Helsing är titelkaraktären som tar på sig den ofrivilliga hjälterollen. Han reser världen 

runt på Vatikanens order för att handskas med ondskefulla varelser som går emot Gud och 

den kristna kyrkan. Till skillnad från romanen där han framställs som en intelligent professor 

från Nederländerna, har han en minnesförlust i Van Helsing och jagar monster samtidigt som 

han försöker lista ut sitt mystiska ursprung. Vad som tidigare öppet visats i föregående 

adaptationer, i vilket Van Helsing har en lång historia som kopplas till Dracula, är han inte 

medveten om den här. Vid deras första möte känner han inte igen Dracula, men Dracula 

välkomnar honom tillbaka och refererar till hans namn som Gabriel. Dracula säger även att 

det var Van Helsing som mördade honom 400 år tidigare, och att han gärna vill ha tillbaka sin 

familjering, en ring Van Helsing hade på sig när han hittades av Vatikanen.80  

Namnet Gabriel, tillsammans med att Draculas mördare refereras ett flertal gånger som 

"the left hand of God" antyder att Van Helsing i själva verket är ärkeängeln Gabriel, som levt 

i flera tusen år, vilket kan förklara varför Van Helsing har obskyra mardrömmar om gamla 

fältslag. Dracula tar deras relation mer personligt än vad Van Helsing gör, men det beror på 

att han inte har något minne av deras tidigare möte. McNally och Florescu spekulerar i att 

romanens Abraham Van Helsing kan vara Bram Stokers alterego, eftersom Van Helsing de 

facto är hjälten i romanen och de båda delar samma förnamn.81 

2.3.3 Karaktär: Dracula 

Karaktären Dracula hette ursprungligen Vladislaus Dracula i Sommers adaptation, och föddes 

år 1422 och mördades år 1462. Till skillnad från i tidigare adaptationer, t.ex. Bram Stoker's 

Dracula och Dracula 2000 som antingen antytt explicit, eller implicit som romanen, har 
                                                            
79 Sommers (2004). Speltid. (00:00–07:51); Höglund (2011). Sid. 313—316, 327. 
80 Ibid. (2004). Speltid. (07:52–16:55); (56:46–1:02:09) & (1:51:57–1:52:41). 
81 Ibid. (2004). Speltid.( 23:35–23:46); (56:46–1:02:09); (1:28:23–1:29:34) & (1:51:57–1:52:41); McNally & 
Florescu (1973). Sid. 138. 
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denna Dracula ingen koppling till den historiska förlagan Vlad III. Det förekommer bara vissa 

likheter mellan romanens karaktär och adaptationens porträttering, som bland annat under 

vilket århundrade han levde och landet Transsylvanien medan allt annat är nyskrivet material 

för Draculas bakgrund.82 

Det nämns inte varför han blev mördad av Guds vänstra hand, men det förefaller möjligt 

att det rör sig om hemska brott mot människor under våldsamma strider, då Gabriel har 

minnen av tidigare strider han deltagit i. På sin dödsbädd ingår Dracula ett avtal med 

Djävulen som förvandlar honom till en vampyr som måste överleva genom att ta blod från 

andra. Dracula är sonen till Valerious den äldre, som svor att han och inga av hans ättlingar 

skulle få träda in i himlen förrän de dödat Dracula.83 

Valerious den äldre var oförmögen att döda sin egen son, som han låste in i ett avlägset 

slott. Slottet är omöjligt att ta sig till utan magisk hjälp i form av en spegel i Valerioussläktens 

hem. Därför gav Djävulen Dracula vingar, i vilket Dracula fick utseendet av en fladdermus 

och möjligheten att flyga som en. Detta kan jämföras med romanen som beskriver att Dracula 

hade kontrollen över råttan, ugglan, fladdermusen, räven och vargen, vilket visas visuellt på 

olika sätt i adaptationerna. I Dracula 2000 förvandlas Dracula till bland annat en varg och 

fladdermöss. I Bram Stoker's Dracula förvandlas han till en varg och även till en hord av 

råttor samt en gigantisk fladdermus för att visuellt visa de djuren han har kontroll över. I Van 

Helsing förvandlas han endast till en gigantiskt fladdermusliknande varelse i samma stil som 

många animerade barnfilmstolkningar av vampyren skulle göra.84 

McNally och Florescu påpekar att det finns tydliga samband mellan Dracula, djävulen, 

fladdermusen och vampyren. I rumänska folksagor sägs djävulen kunna förvandla sig till ett 

bevingat djur eller fågel. Fladdermusen i sin tur är det enda däggdjuret som förverkligat en av 

mänsklighetens äldsta drömmar, som är förmågan att kunna flyga.85 

Vad gäller Draculas personlighet, ligger tolkningen av Dracula nära motsvarigheten i 

romanen. Hans ondskefulla plan är annorlunda men motivet detsamma. Han visar ingen 

komplex personlighet, utan är känslokallt ond. Personligheten är arrogant och ilsken precis 

som sina fruars, men inte i lika sadistisk. Troligen kan han behärska sig bättre på grund av sin 

tidigare aristokratiska bakgrund. Åskådarna är inte menade att sympatisera med honom, utan 

med Van Helsing istället, som till slut dödar Dracula. Det är en typisk monstervampyr, och 

                                                            
82 Sommers (2004). Speltid. (56:46–1:02:09) & (1:51:57–1:52:41). 
83 Ibid. (2004). Speltid. (15:03–16:55); (56:46–1:02:09); (1:28:23–1:29:34) & (1:51:57–1:52:41). 
84 Ibid. (2004). Speltid. (1:28:23–1:29:34); Lussier (2000). Speltid. (27:09–32:43); Coppola (1992). Speltid. 
(44:04–44:18); Stoker (1897). Sid. 260–265 & 311. 
85 McNally & Florescu (1973). Sid. 127–127. 
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utan de erotiska inslag som var mer explicita i Dracula 2000, återknyter den starkt till 

vampyrfilmens första cykel.86  

Han utstrålar en viss sensuell dragning till sig i form av hypnos, precis som i romanen. 

Exempelvis utspelar sig en scen i Budapest där alla karaktärer tillfälligt flytt till från 

Transsylvanien. Dracula har tillfångatagit Anna och hon faller in och ur trans av hans närvaro. 

Han säger även i det sammanhanget att han gärna vill att Anna ska bli en av hans fruar, vilket 

antyder ett visst intresse, men inte alls lika tydligt eller uppenbart som det mellan Dracula och 

Mina i Coppolas adaptation Bram Stoker's Dracula eller Dracula och Mary i Lussiers 

adaptation Dracula 2000.87 

Han är klädd i adelsmankläder, har axellångt svart hår och ett renrakat vitt ansikte. Från ett 

objektivt perspektiv kan han definitivt betraktas som attraktiv i sin mänskliga form. I 

jämförelse med romanen förhåller sig utseendet mest till det av en medelåldersman snarare än 

äldre person. Hans monsterutseende har starka drag av det från en fladdermus, med brun 

hudfärg, stora huggtänder och vingar som breder ut sig över hans rygg.   

2.3.4 Sidokaraktärer: Draculas tre fruar 

Precis som i tidigare adaptationer har Dracula också tre fruar i Van Helsing: Verona den 

äldsta ledaren, Marishka och Aleera som är den yngsta. Deras sexualitet är mycket mer 

nedtonad i denna adaptation (vilket kan bero på 11-årsgränsen regissören siktade mot), men 

deras våldsamma drag är fortfarande närvarande. Precis som i Dracula 2000 har de 

individuella namn, men betraktas fortfarande som ett kollektiv snarare än individuella 

karaktärer. Aleera utmärkts mest för hon är den mest aggressiva av dem, och den som 

överlever längst.88 

De tre fruarna är underställda Draculas position, precis som i romanen. De ryggar till av 

skräck för honom och Aleera kallar honom för "my master" vid flera tillfällen. För Dracula är 

de oväsentliga och utbytbara, vilket blir tydligt efter att Marishka har dött. Han säger då att 

han kan hitta en ny brud för att fylla ut tomheten. Inom sig känner han varken kärlek, fruktan, 

glädje eller sorg. Detta är den enda scenen som kan kopplas samman med romanen i någon 

form av direkt likhet. Under sin vistelse blir Jonathan Harker förförd av de tre fruarna och 

Dracula avbryter deras påbörjade sexuella akt när de tänker tömma honom på blod. De påstår 

                                                            
86 Sommers (2004). Speltid. (34:14–36:56); Höglund (2011). Sid. 313—316, 327. 
87 Ibid. (2004). Speltid. (1:20:48–1:23:56); Stoker (1897). Sid. 260–265 & 311. 
88 Ibid. (2004). Speltid. (24:53–32:44); (34:14–36:56) & (1:50:26–1:51:00).  
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att Dracula aldrig har älskat, men till skillnad från Van Helsing påstår sig Dracula att han kan 

älska också i romanen.89 

Detta markeras ytterligare i Draculas stora plan. Det han planerar att använda 

Frankensteins forskning för att skapa liv i de vampyrbarn som hans fruar fött. Eftersom de är 

odöda så föds deras barn som döda foster enligt karaktären Anna Valerious. Det är egentligen 

hans fruars initiativ och inte hans eget som insisterar på att han ska skapa liv och återuppliva 

sina barn. Dracula som tidigare har beskrivit sig som en som saknar någon form av känslor 

kan möjligen även vara utan någon inre drivkraft mot något större mål utöver enkla djuriska 

sådana. Däremot känns det som väldigt angeläget för honom att de ska lyckas för han vill 

bevisa att fler än Gud har makten att skapa liv. Under två försök med att återuppliva en kull 

av vampyrbarn som leder till att vampyrbarnen inte överlever, är han oberörd om inte 

möjligen bara besvärad medan hans fruar gråter av förtvivlan av att ha förlorat ännu en kull.90 

2.3.5 Vampyrens egenskaper i Van Helsing 

Vampyrers förmåga föda egna avkommor är inget som tagits upp i den tidigare forskningen 

vad jag kunnat hitta, men att föröka sig varierar sig i filmer och tv-serier inom vampyrgenren. 

Traditionellt sett förökar sig vampyrer genom att bita och infektera andra, som bland annat 

serien Buffy the vampireslayer (1997-2003). I filmserien och Blade (1998-2004) kan 

vampyrer både födas eller bli bitna och infekterade, och det innebär en högre social status att 

födas som vampyr snarare än att omvandlas från ett bett. I filmserien Underworld (2003-

2016) kan vampyrer endast födas då deras bett är dödligt för vanliga människor som inte tål 

infektionen.91 

Vampyrens egenskaper, mycket återkommande från vampyrberättelsens mytologi, 

förekommer även i Sommers adaptation. En av vampyrernas svagheter i Van Helsing är som i 

många tidigare adaptationer fortfarande solljus. Dess dödliga effekt bränner upp dem. Van 

Helsing innehåller även konstgjort solljus, ett vapen vampyrjägaren Blade ofta även använder 

sig utav. I Sommers adaptation är de även känsliga mot pålar, halshuggning, eld, och silver 

fräter på deras hud, vilket kan tyda på att det börjar bli en del av Draculas filmkanon. 

Vampyrer visar ingen reflektion i speglar heller, men deras skuggor syns. Det verkar vara ett 

                                                            
89 Sommers (2004). Speltid. (34:14–36:56); (51:50–52:10); (1:09:14–1:10:06) & (1:18:50–1:19:30); Stoker 
(1897). Sid. 43. 
90 Ibid. (2004). Speltid. (02:07–03:14); (34:14–36:56) & (1:04:28–1:04:58). 
91 Fanpop.com, "Can Buffy Vampires have Babies?" (2016-04-14); Science fiction and Fantasy, "How do 
vampires reproduce?" (2016-04-14). En intressant notis är att Kate Beckinsale, som spelar Anna i Van Helsing 
spelar en av huvudrollerna i Underworld-filmserien. 
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stilistiskt val av regissören, eftersom regissören har för avsikt att dölja Dracula verkliga 

utseende fram tills slutstriden och endast visar hans skugga.92 

Dracula å andra sidan är immun mot de traditionella sätten att bli dödad på, precis som i 

Dracula 2000. I denna adaptation är en varulv det enda som kan döda honom. Varför det är så 

förklaras däremot aldrig. En trolig förklaring är för att rättfärdiga mötet mellan de olika 

filmmonstren samt att det ger varulven en anledning till att vara med i den narrativa 

berättelsen.93 

En annan indirekt svaghet hos vampyrerna är deras arrogans. Endast Verona är medveten 

om detta, till exempel då hon säger åt Marishka att inte leka med sina offer, vilket öppnar upp 

en chans för Van Helsing att lätt döda henne. Mot slutet av adaptationen leker Aleera med 

Anna på samma sätt och drar ut på dödsstöten för att berätta hur Aleera ska plåga henne. 

Anna lyckas få tag på silverpåle mitt under Aleeras glåpord och spetsar därefter hennes hjärta 

med silverpålen Hon säger därefter till Aleera "I think if you're going to kill somebody, kill 

them! Don't stand around talking about it!” för att strö ytterligare salt i såren.94  

 Något som Van Helsing saknar i sitt narrativ är utvecklingen av att förvandlas från 

människa till vampyr. Dracula 2000 visade personlighetsförändring, en översexualisering 

(möjligen för den hade en högre åldersgräns) och saknar empati för sina offer. Inga människor 

blir bitna i adaptationen och åskådaren får inte bevittna någon personlighetsförändring. Man 

får inte heller se hur vampyrernas personligheter var innan deras förvandling. Mer fokus 

ligger däremot på Velkan Valerious och Van Helsing när de drabbats av varulvsförbannelsen 

och hur monstret inom dem sakta konsumerar deras mänsklighet. 

2.3.6 Sammanfattning av analys 

Sammanfattningsvis visar denna analys att det är en adaptation som lånar från romanen, men 

även från tidigare filmatiseringar och gör en fri tolkning på romanen. Dess hyllning till 

Universal Studios monsterfilmer under vampyrfilmens första cykel tar mer plats än 

kopplingar till den ursprungliga romanen. Den innehåller vissa element som tidigare 

adaptationer fört in i sitt innehåll, så som den effekt silver har, och som nu nästan kan 

betraktas som en del av filmberättelsens kanon. Filmadaptationen fick recensionen "A hollow 

creature feature that suffers from CGI overload." av Rotten Tomatoes, vilket kan anses vara 

                                                            
92 Sommers (2004). Speltid. (05:01–05:11); (24:53–32:44); (31:34–32:44); (1:14:28–1:14:48); (1:22:56–1:25:47) 
& (1:43:07–1:53:00); Höglund (2011). Sid. 342. 
93 Ibid. (2004). Speltid. (03:31–05:01); (56:46–1:02:09); (1:04:57–1:05:18); (1:12:29–1:14:48) & (1:28:23–
1:29:34). 
94 Ibid. (2004). Speltid. (31:34–32:44) & (1:50:26–1:51:00). Marishka är den enda som inte dör på grund av 
arrogans, utan snarare för hon blev överlistad av filmens protagonister. 
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en av dess större svagheter, men samtidigt tror jag att filmen inte återkopplade tillräckligt till 

romanen för uppfylla den tillfredställelsen många åskådare hoppas på att få av att känna igen 

bitar från originalberättelsen.95 

Dracula porträtteras som en monstervampyr i en anda som kopplas samman med den första 

cykeln av vampyrfilmer, där hans mål är detsamma som i romanen men där planen för att nå 

dit är annorlunda. Hans personlighet stämmer delvis överens med romanen, men till skillnad 

från tidigare adaptationer har han tillskrivits en helt ny originell bakgrundshistoria som inte är 

direkt kopplad till Vlad III, men som däremot har många likheter med hans levnad. Lussiers 

Van Helsing förhåller sig även troget till vampyrmytologin, med dess egenskaper, styrkor och 

svagheter. Denna filmatisering klassificerar jag som en borrowing- adaption, för den använder 

romanens grundmaterial, men inte mycket mer än så.96 

2.4  Adaptationsanalys: Dracula Untold (2014) 
I denna sektion analyseras filmadaptationen Dracula Untold från 2014, med regi av Gary 

Shore och manus av Matt Sazama och Burk Sharpless. Dracula Untold vandrar långt ifrån 

ursprungsmaterialet och fokuserar snarare på den händelse som skulle komma att skapa och 

forma karaktären Dracula. Istället för att följa Dracula under dennes senare levnadsår under 

1800-talets slut berättar denna filmatisering ursprunget om hur han blev en vampyr under 

1400-talets mitt.97 

Denna adaptation har fler kopplingar till Coppolas adaptation Bram Stoker's Dracula än 

Stokers roman. Coppolas egen tolkning av berättelsen inkluderade en ny öppningssekvens 

som berättade om Draculas strid mot turkarna, hur hans fru blev lurad till att ta sitt liv och hur 

han avsade sig all kristen tro för att bli en vampyr. Coppola utnyttjade de osäkra uppgifterna 

kring Vlads första hustru och hennes dödsorsak i prologen. Bram Stoker's Dracula anses vara 

väldigt trogen romanen och blir en bidragande faktor bakom den självklara tron att Vlad 

Tepes är Dracula i romanen, något som är endast rent spekulativt i de flesta fallen. Många 

skulle därför förvänta sig att prologscenen även skulle förekomma i romanen, men det gör den 

inte.98 

 

                                                            
95 Höglund (2011). Sid. 313—316, 327; Rotten Tomatoes, "Van Helsing (2004)" (2016-04-14). 
96 Ibid. (2011). Sid. 313—316, 327; Andrew (1984). Sid. 98–99. 
97 Coppola (1992). Speltid. (00:21–05:33); Shore (2014). Speltid. (00:55–02:17); (12:12–15:20) & (17:00–18:49). 
98 Kaliff (2009). Sid. 33. 
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2.4.1 Synopsis 

Gary Shore återanvänder många av dessa element från Bram Stoker's Draculas öppningsscen 

och använder som premiss för adaptationens handling. Dracula Untold utspelar sig 1442, när 

fred har existerat i Transsylvanien efter Vlad pålspetsarens (Luke Evans) krig under turkarnas 

ledning. Harmonin som råder i landet bryts när Mehmed II (Dominic Cooper) kräver att 1000 

pojkar återigen ska delta i hans Janissararmé.99  

Till en början tänkte Vlad motvilligt gå med på detta krav för att beskydda sitt folk, men 

när sultanen kräver att även Draculas son ska vara en av dessa som strider för honom, bryter 

Vlad sitt löfte vilket leder till krig. Vlad minns att under ett tidigare tillfälle när han 

undersökte Vlad en grotta i jakt på en försvunnen turkisk förtrupp, i vilket två av hans män 

dödades av ett monster. Vlad söker därefter råd hos munken Lucian (Paul Kaye), som berättar 

historien om en man (Charles Dance) som åkallat en demon från helvetet för att få 

byteshandla om demonens mörka krafter. Demonen gav honom odödlighet, med till det 

fruktansvärda priset av att förevigt vara fast i grottans mörker som en vampyr som kommer 

fortsätta vara fast där tills någon är villig att ta hans plats.100 

När han återvänder till grottan igen avvaktar Mästervampyren med att döda honom av ren 

nyfikenhet. Han låter Vlad dricka av hans blod som under tre dagar ger honom alla hans 

krafter. Om han undviker att dricka mänskligt blod under dessa tre dagar, och den lockelsen 

kommer vara enorm, återgår han till att bli en människa igen. Vlad använder senare sina 

övermänskliga krafter att slå tillbaka till turkarna som belägrar slottet Dracula. Han lämnar 

kvar till Mehmed II tusentals spetsade turkiska soldater. Dracula och hans folk flyr till ett 

avlägset kloster.101 

Den turkiska armén förföljer dem och utformar en plan som går ut på att medan den större 

delen av armén marscherar rakt på, smyger sig en liten grupp av lönnmördare in i slottet för 

att mörda hans fru och son. Planen lyckas delvis, vilket lämnar Vlad förkrossad efter hustrun 

Mirenas bortgång (Sarah Gadon) och sin sons Îngeraș kidnappning (Art Parkinson). Hans folk 

slaktas och Vlad dricker av Mirenas blod, vilket förseglar hans förbannelse.102 

Han förvandlar de som fortfarande lever i klostret och slår tillbaka mot Mehmed. Trots att 

Mehmed använder silver för att bekämpa Dracula, lyckas han hålla emot tillräckligt mycket 

för att slå tillbaka och döda Mehmed. Efter striden finns inte en enda människa kvar vid liv 

utöver Îngeraș. Draculas undersåtar insisterar på att de även bör döda pojken. Dracula som 
                                                            
99 Shore (2014). Speltid. (00:55–02:17); (12:12–15:20) & (17:00–18:49). 
100 Ibid. (2014). Speltid. (02:17–07:11) & (18:58–22:23). 
101 Ibid. (2014). Speltid. (22:23–30:21); (34:28–38:08) & (43:00–43:28).  
102 Ibid. (2014). Speltid. (52:38–53:17) & (1;02:00–1:09:12).  
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fortfarande har en viss form av mänsklighet kvar vägrar och släpper igenom solen mellan 

molnen som skingrar sig. Solen bränner alla hans undersåtar till döds och allvarligt skadar 

honom själv. Munken Lucian för bort hans son från vampyrerna som senare skulle bli landets 

nya härskare.103 

Denna adaptation bryter mot de tidigare inkarnationerna, eftersom Vlad Dracula inte är den 

första vampyren på grund av sitt bottenlösa hat för kristendomen, utan han tar över rollen från 

en annan karaktär under tvång för att säkra sin familjs och sitt folks framtid. Frestelsen att 

övergå till en hel vampyr ligger och gnager i bakhuvudet på honom, och hans närmaste är vad 

som håller honom mänsklig.104 

2.4.2 Titelkaraktär: Dracula 

Karaktären Vlad är i grunden en god person, vilket frångår den historiska Vlad III och 

karaktären Dracula från romanen som han är baserad på. Då den historiska förlagan sägs vara 

ond i sin natur, är karaktären Vlad ond för att det är vad som krävs av honom. Han 

massakrerade en by för att tio andra byar skulle ge upp utan en blodig strid. Enligt honom 

själv är det en snedvriden syn på en hjälteroll. Han kände ingenting när han mördade de 

oskyldiga, vilket han säger var värre än själva akten. I filmadaptationen balanserar detta som 

en inre kamp mellan hans blodiga förflutna och nutida kärlek för sin familj.105  

Det är tre händelser som sakta förstör hans mänsklighet och är en del av hans fall. Först är 

när Dumitru (Diarmaid Murtagh), Vlads närmaste och mest lojala man, dör för att han 

försöker beskydda Mirena och Îngeraș under flykten till klostret. Den andra händelsen är när 

hans eget folk vänder sig emot honom trots allt han offrat för dem. Den sista händelsen är när 

hans fru blir mördad och han, trots sina krafter, är inkapabel att rädda henne. På sin dödsbädd 

ber Mirena att Vlad ska dricka av hennes blod som förseglar förbannelsen. Symboliskt ses 

denna akt som övergången till ondskan. Vid sitt andra möte med Mästervampyren 

introducerar han sig som Dracul "the son of the Dragon", men efter att han utkrävt hämnd för 

sin döda fru kallar han sig för "the son of the Devil".106   

Ursprungligen hade inte ens Stoker hört talas om den historiska förlagan Vlad Dracula, och 

han konstruerade vampyren baserad på baltisk folktro och försåg den med egenskaper som om 

                                                            
103 Shore (2014). Speltid. (1:09:12–1:10:23) & (1;10:57–1:22:44). 
104 Ibid. (2014). Speltid. (02:17–07:11). 
105 Ibid. (2014). Speltid. (22:23–30:21); Kaliff (2009). Sid. 25–30; Leatherdale (1987). Sid. 86—89 & 95—96. 
106 Ibid. (2014). Speltid. (22:23–30:21); (48:50–49:32); (53:28–57:39); (1:02:00–1:09:12) & (1:15:50–1:16:35). 
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den vore en kusin till varulven. Mycket pekar på att han valde namnet för greve Dracula 

endast för att han trodde det betydde Djävulen utan någon ytterligare djupare tanke.107 

Vlads familj är helt fiktiva motsvarigheter till de historiska. Den historiska personen Vlad 

III var gift två gånger. Hans första fru tog sitt liv för att inte bli tillfångatagen av turkar, vilket 

var en inspiration för Coppolas filmatisering. Den andra frun hette Ilona Szilágyi och var av 

ungersk härkomst.108 

Mirenas bortgång som blir den utlösande faktorn för Draculas förvandling är en händelse 

som återkommer från Coppolas Bram Stoker's Dracula, med den enda skillnaden att hans fru 

tog sitt liv snarare än blev knuffad till sin död. Två andra element som även ser ut att vara 

tagna direkt ifrån Coppolas adaptation är Draculas rustning, som ser nästan identisk ut med 

den rustning Gary Oldman hade på sig, bara möjligen i en nyare uppdaterad version av den 

och Draculas frus reinkarnation, återkommande element från vampyrfilmgenres andra cykel. I 

Coppolas adaptation tar Draculas fru, Elisabeta (Winona Ryder), sitt liv i prologscenen och 

återföds som Mina Murray (senare Harker). Mirena mördas och visas senare i nutid även ha 

återfötts som Mina Harker i nutid. Vlads och Minas första möte i Shores version är som direkt 

taget ifrån Coppolas adaptation Bram Stoker's Dracula i scenen när Dracula möter Mina för 

första gången.109 

2.4.3 Vampyrens egenskaper i Dracula Untold 

Vampyren som mystisk varelse porträtteras i flera olika varianter under adaptationens 

narrativ. Mästervampyren påminner framförallt om den klassiska tolkningen av en blodtörstig 

men förnäm aristokratisk greve (även om hans tidigare mänskliga liv aldrig utforskas), precis 

som Dracula framställs i romanen. Dracula själv, framträder som den olyckdrabbade 

humanvampyren som lider av sitt samvete och goda hjärta samt kärleken för sin familj under 

förvandling på grund.110 

Den tredje varianten är de som Dracula omvänder. Efter att turkarna stormat klostret och 

massakrerat en majoritet de få som överlevt flykten, ger Dracula de som ligger på dödsbädden 

ett val att dricka av hans blod och utkräva hämnd på turkarna. Till skillnad från Dracula, som 

även efter sin förvandling känner stor ånger av att ha dödat Mehmed, visar ingen av hans 

nyligen omvända undersåtar någon barmhärtighet. Dracula vill rädda sin son, medan de ser 

sonen som ytterligare en distraktion och ännu en annan fiende till deras sort. De är sadistiska, 
                                                            
107 Leatherdale (1987). Sid. 32.  
108 Kaliff (2009). Sid. 31–35; McNally & Florescu (1973). Sid. 39–40 & 55. 
109 Shore (2014). Speltid. (1:22:51–1;24:59); Coppola (1992). Speltid.( 44:38–48:01); Höglund (2011). Sid. 313—
316 & 327. 
110 Ibid. (2014). Speltid. (22:23–30:21). 
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blodtörstiga och känner stor njutning i att massakrera turkarnas armé. De är monstervampyrer 

utan de aristokratiska personlighetsdragen.111 

Vampyrernas egenskaper presenteras i filmen som styrkan av 100 män, med hjälpen av 

nattens djur men har även vampyrens svagheter: solljus, silver och religiösa föremål som det 

kristna korset, men även en påle genom hjärtat som alla sätten förvandlar kroppen till aska. 

Det är oklart vad det gäller halshuggning då det inget som förekommer i adaptationen. 

Religiösa föremål så som det kristna korset har ingen effekt på honom förrän förvandlingen är 

fullbordad. I slutet när solen stiger upp igen och alla Draculas omvända undersåtar bränns till 

döds, visar sig Dracula endast vara allvarligt brännskadad men inte död. Han får hjälp av en 

mänsklig tjänare att söka skydd i ett tält. En möjlig orsak till att han överlever kan vara att han 

tog över rollen som "den första urvampyren" efter Mästervampyren, men det är inget som 

sägs explicit i filmadaptationen.112 

Till skillnad från Dracula 2000 där silvrets mening fick en detaljerad förklaring och var en 

del av berättelsen, får det ingen djupare förklaring till varför det anses vara ett användbart 

vapen mot vampyrerna. Samma sak gäller i tv-serien True Blood (2008-2014), som var aktuell 

under samma tidsperiod och som är baserad på författaren Charlaine Harris bokserie Southern 

Vampire Mysteries (2001-2013). Silver är ett av redskap som kan användas för att döda en 

vampyr. Det ger mig intrycket att silver nu mera kan klassas som en del av kanonen och inte 

behöver någon djupare förklaring avseende dess betydelse i mytologin.113 

Vanligtvis används Dracula enligt traditionen som den ondska hjältarna ska besegra. Det är 

dock inte fallet i denna adaptation utan man får sakta följa Draculas kamp och slutliga väg ner 

i fördärvet. Det finns ett flertal tolkningar som tar Draculas perspektiv. Författaren Fred 

Saberhagen krediteras för att vara den första tog Draculas perspektiv i The Dracula Tape 

(1975), som får berätta sin version av sanningen snarare än att bara ses ur människornas 

synvinkel, en tradition som på senare tid utforskats djupare just i humanvampyrens 

berättelser.114  

2.4.4 Sammanfattning av analys 

Sammanfattningsvis går det att konstatera denna adaptation rör sig långt ifrån 

ursprungsmaterialet och hellre hämtar mer inspiration från introduktionsscenen från Bram 

Stoker's Dracula, en scen många trott sig vara med i romanen enligt Kaliff. Draculas rustning 

                                                            
111 Shore (2014). Speltid. (1:09:12–1:10:23) & (1;10:57–1:22:44). 
112 Ibid. (2014). Speltid. (22:23–30:21); (53:28–57:39) & (1:09:12–1:22:44). 
113 IMDb, "True Blood (2008-2014)" (2016-06-02); Höglund (2011). Sid. 342. 
114 Höglund (2011). Sid. 334–335. 
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och Mina Harkers reinkarnation återanvänds även i Dracula Untold. Vad som även återvänder 

från tidigare adaptationer, som nu mera kan betraktas som en del av mytologin, är silver som 

en del av vampyrens svagheter. Dracula själv är inte den första vampyren som förvandlas på 

grund av hat, utan snarare av desperation och därför lider av sin förvandling. Likaså är han 

inte en antagonist utan berättelsens protagonist.115 

Vampyren porträtteras i tre olika former: en aristokratisk och en djurisk monstervampyr 

samt en plågad humanvampyr. Tydligast är monstervampyrens närvarande i Charles Dances 

karaktär och de undersåtar som Dracula omvandlar. Dracula själv porträtteras som en 

humanvampyr med en inre strid om vad som är det moraliskt rätta. Att han låter sin egen sort 

dö när de hotar hans son är ett ännu starkare tecken för detta: han skäms för vad han har blivit 

och för vilka konsekvenser det har inneburit.  

Dracula Untold kan utifrån denna analys betraktas som en borrowing-adaptation. Den 

använder endast romanens huvudkaraktär men lånar material och idéer från tidigare 

adaptationer, framförallt Coppolas Bram Stoker's Dracula. Av de tre adaptationerna är det 

den enda som producerats under vampyrfilmens tredje cykel som har egenskaper av den erans 

form av vampyrberättelse.116 

3.1  Diskussion 
Syftet med denna adaptationsanalys har varit att undersöka utvecklingen inom Dracula-

adaptationer under 2000-talets början. Det som jag har uppmärksammat är att adaptationerna 

efter Bram Stoker's Dracula har frångått romanen allt mer för varje ny filmatisering. Dracula 

2000 hade kvar större delen av grundberättelsen men förflyttade historien till en annan tid och 

plats, och jag klassificerar den som både en borrowing- och fidelity and transformation-

adaption.117 

Van Helsing behöll endast få element från Dracula och fyllde på med nytt eget material 

och betraktas som en borrowing- adaption. Dracula Untold anser jag är också en borrowing- 

adaption som lånar små sektioner från romanen, och bygger mycket mer på Bram Stoker's 

Dracula. Shore byggde öppningssekvensen från Coppolas adaptation och återanvände några 

andra element från dess handling, så som Minas reinkarnation. Väldigt lite finns kvar från 

romanens narrativa kärna. Shores adaptation kastar om rollerna och sätter Dracula i en 

protagonistroll med ett tungt samvete, snarare än i rollen som ett antagonistmonster som ställs 

                                                            
115 Kaliff (2009). Sid. 33. 
116 Andrew (1984). Sid. 98–99; Höglund (2011). Sid. 313—316 & 327. 
117 Andrew (1984). Sid. 98–100. 
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emot hjälten såsom han porträtteras som i Dracula 2000 och Van Helsing. Det är oklart 

däremot om det endast är en tillfällighet eller en utveckling inom Dracula-adaptationer, vilket 

bara framtiden kan utsäga. 

Min undersökning visar ett resultat som skulle kunna stödja teorin om att en kanon har 

utvecklats kring Dracula i västerländska adaptationer. Själva mytologin om vampyren 

återkommer i alla filmer, och de förändringar som förekommer i de mer kända adaptationerna, 

fångas upp av kollektivet och adderas till grundberättelsen. Tydligaste exemplet är att solljus 

är dödligt för alla vampyrer i filmer 90 år efter att det lades till i Nosferatu. Likaså 

återkommer kärlekshistorian mellan Dracula och en av de kvinnliga huvudkaraktärerna, oftast 

Mina Harker precis som i bl.a. i Bram Stoker's Dracula. 

I nutida adaptationer återanvänds även ikoniska repliker som "I don't drink... wine." som 

starkt förknippas med Dracula-karaktären, alla utom Van Helsing menar att Dracula en gång i 

tiden var Vlad III. En nutida förändring som är påtaglig i adaptationerna är att Dracula ofta 

porträtteras som en oövervinnerlig karaktär då han var den första av sin sort. Silver har 

dessutom introducerats till vampyrmytologin i film, med stor sannolikhet under 1990-talets 

slut, och kan nu mera betraktas som ett närmast kanoniskt inslag i Draculaberättelsen. 

Vad som är av intresse för framtiden är var denna utveckling leder härnäst. I många fall 

skulle man kunna anta att vampyrhysterin som legat över Hollywood till stor del börjar lägga 

sig, när de större filmserierna och tv-serierna om vampyrer avslutas en efter en och Dracula-

adaptationer inte tas emot positivt av varken kritiker eller allmänheten.  

3.2  Sammanfattning 
Syftet med undersökningen har varit att observera dels den utveckling som karaktären gör i 

varje adaptation. Den utvecklingen innefattar bl.a. vilka inre och yttre egenskaper, förmågor 

och svagheter som antingen cementeras och läggs till i den västerländska filmkanon, eller 

ändras om eller förblir trogna romanen. Även har jag undersökt hur berättelsen utspelar sig 

och de andra karaktärerna även porträtteras i förhållande till Dracula. 

Det har gjorts Draculafilmer ända sedan 1922, och det beräknas finnas över 600 

rolltolkningar, både seriösa och parodiska i film och tv-serie under tre större cyklar för 

vampyrberättelser. Undersökningen är avgränsad till filmer gjorda efter år 2000 med en 

budget som överstiger minst 2,1 miljoner dollar, och tre adaptationer valdes ut för att 

analyseras. Det är adaptationerna Dracula 2000, Van Helsing och Dracula Untold. Filmerna 

producerades under en period av några år, vilket gav möjlighet att undersöka förändringar. 
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Undersökningen har bland annat utgått från Linda Hutcheons A Theory of Adaptation, och 

begreppsdefinitioner utgår från filmteoretikern Dudley Andrew och Anna Höglund. 

Adaptationerna analyseras utifrån en komparativ jämförelse med ett intertextuellt perspektiv. 

Varje adaptation rör sig längre ifrån källmaterialet Dracula, men om det faktiskt är en 

utveckling eller ren tillfällighet är oklart med dagens vetskap. 

Dracula 2000 utspelar sig i nutid och har anpassat romanens berättelse därefter. Det 

våldsamma och delvis sexuella innehållet återknyter berättelsen till vampyrberättelsens andra 

cykel av filmskapande. Karaktären Dracula porträtteras som andra cykelns monstervampyr 

utan något inre samvete eller förståelse för andra utöver sitt eget behov. 

Undersökningens andra adaptation Van Helsing förhåller sig geografiskt och tidsmässigt 

närmare romanen, men handling tar en egen rutt för att återknyta till vampyrberättelsens 

första cykel av filmskapande, med den traditionella rolltolkningen av vampyren. Det sexuella 

innehållet har tagits bort och det våldsamma inslaget skalats ner, men är fortfarande 

närvarande. Dracula får mindre utrymme för att ge plats åt adaptationens titelkaraktär Van 

Helsing. Dracula porträtteras även här som en monstervampyr. 

Undersökningens tredje och sista adaptation utgörs av Dracula Untold, vars enda koppling 

till Dracula är titelkaraktären, och här återberättar Draculas ursprung och delar av hans 

levnadshistoria. Av alla de tre adaptationerna som gjorts under den tredje cykeln av 

vampyrberättelser, är detta den enda adaptationen som återknyter till beskrivningen för en 

humanvampyr som lider av sin förbannelse i formen av Vlads personlighetsutveckling. 

Monstervampyren är närvarande i adaptationen, först i den aristokratiska tolkningen i formen 

av Mästervampyren och den andra djuriska våldsamma tolkningen i formen de undersåtar 

Dracula förvandlar till att bli vampyrer. 

2000-talets adaptationer är resultatet för de nya egenskaper, rester och förändringar som 

gjorts i Dracula-adaptationer under filmhistoriens förlopp. Vad som börjar som en 

uppdatering av källmaterialet växer sakta till att anses av det kollektiva medvetandet att bli en 

del av grundberättelsen. Några exempel är solljuset och silvret som svagheter, Draculas 

kärlekshistoria och hans bruds reinkarnation samt återanvändandet av repliker och händelser 

för att hylla tidigare adaptationsklassiker. Undersökningen ger stöd för att berättandet är i 

konstant förändring, men att alla berättelser hör samman i en väv av nät. 
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