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37-årige Niklas Jönsson i Eslöv är Star Trek-samlare före andra. Den lilla lägenheten i de centrala delarna
av stan är överfylld av prylar från rymdklassikern.

ESLÖV. En vägg är dekorerad med ett glänsande klingonsvärd, andra med planscher och foton på
utomjordingar och rymdfigurer; i taket svävar Voyager och andra farkoster från TV-serier och filmer; på
golvet står Seven, den raffiga alien-bruden i den fjärde Star Trek-serien i pappmodell och full skala; på
bord och hyllor trängs rymdsagans alla personligheter i miniformat med spel och böcker.

Niklas Jönsson bland svävande rymdfarkoster i
enrummaren i Eslöv. Foto: Göran Olsson

En hel vägg är klädd med flertalet av de filmer som gjorts på VHS- och DVD-kassetter.
- Jag har alltid varit fascinerad av science fiction. Star Trek på TV kom jag i kontakt med första gången
som ung grabb i början av 70-talet. Då hade serien redan gått i flera år i USA, säger Niklas när han tar
emot iförd en vacker specialbeställd Star Trek-uniform i rött.

Intresset har bestått och i dag är Niklas Jönsson ordförande i Trekkers i Södra Sverige, en av tre Star
Trek-klubbar i Sverige. Klubben har ett hundratal medlemmar.
- Vi byter och pratar Star Trek på våra träffar. Och framför allt tittar vi på filmerna. Det blir också en del
konvent och utfärder.
Niklas Jönsson kan allt som är värt att veta om Star Trek. En femte serie är nu under inspelning. Omkring
650 avsnitt är gjorda sedan tidigare plus tio långfilmer.

De mest kända figurerna är sannolikt kapten Kirk, Picard och Spock. Den senare hänger för övrigt på en
av Niklas väggar signerad av skådisen Leonard Nimoy, som gjorde rollen. Niklas träffade honom i
London.
Niklas egen favorit är dock Garak från den tredje serien, spelad av Andrew Robinson, känd också som
bad guy från Dirty Harry-filmerna.

Ett team från ZTV gästade nyligen Niklas. Programmet sänds på måndag 20.30.
- Ska bli kul att se vad de fick ihop, säger Niklas.
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