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Trekkers. Anne Lee Anderson, Karin Röhsman och Louise Anderson
har sytt sina dräkter själva med inspiration från tre olika serier, bland
annat The next generation med kaptenen Jean-Luc Picard.

Star trek skapar gemenskap
Science fiction-serien Star trek skapade tv-historia flera gånger om. Och fastän det inte finns

någon ny serie fortsätter fansen att träffas.

I helgen hyllade West Coast Trekkers humorn i Star trek.

- Star trek är one of a kind. Det finns ingen serie som fått så många spinoffer. Den handlar

om häftiga saker, etik och moral. Det är svåra frågor, men det finns lättsam humor och

ibland är den som en såpa. Science fiction är jättekul. Det finns någon sorts hopp, tänk om

det skulle bli så här, säger Louise Ulriksson.

Hon är ordförande i West Coast Trekkers, Nordens första och största Star trek-förening.

Sedan 1996 har de haft filmvisningar och "treffar". På den 39:e träffen har ungefär hundra

personer slutit upp.

Namnet The funny frontiers är en anspelning på det för alla tv-tittare välbekanta "Space,

the final frontier...", men temat är humor. Som när kapten Kirk surar över att han tvingas

vakta säd och den äts upp av små hårbollar (tribbles) eller när androiden Data försöker lära

sig att bli mänsklig. Femton avsnitt från de sex serierna visas, från morgonen till nästan

midnatt.

Under lördagen är foajén till biografen Möllan i Folkets hus i Mölndal dekorerad med

stora pappfigurer, bland andra kapten Jean-Luc Picard, mr Spock, androiden Data och

cyborgen Seven Of Nine. Några av besökarna har klätt upp sig i uniform men de flesta är

civila.

- Jag tror att folk fick nog efter vårt tioårsjubileum förra året. Då gick alla i uniform i tre

dagar, säger Louise Ulriksson med ett skratt.

När hon gick på sin första träff runt 2001 vågade hon inte gå ensam, eftersom hon var rädd

att där bara möta trettioåriga nördkillar som hon inte hade något gemensamt med. Men hon

fann snabbt sin plats. Och även om majoriteten av de nästan 400 medlemmarna är killar

finns det många tjejer också, och till och med familjer som kommer på träffarna.

Louise Ulriksson har hittat ett bra sätt att förklara sitt stora intresse för oinsatta vänner.

- Jag brukar jämföra med andra konstiga hobbies, som att fiska och sitta en hel dag på en

brygga utan att få något. Eller folk som bara har bilplanscher hemma. Då är de flesta

förstående.

Nästa Star treff sker i slutet av maj. Då är temat "mirror universe", parallelluniversum.

Bella Stenberg
031-62 46 62 bella.stenberg@gp.se
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Star trek

Film: Star trek: The motion picture kom 1979, den tionde och senaste filmen Nemesis kom 2002.

TV: Den första tv-serien sändes 1966 i USA. Sedan följde The next generation, Deep space nine och

Voyager. Enterprise är den nyaste serien, och den som ligger närmast oss i tid. Det finns också en

tecknad serie.

Framtid: Filmen som än så länge bara kallas Star Trek XI kommer nästa år. Handling och

skådespelare är inte avslöjade. Producent och kanske regissör är J.J. Abrams (Lost, Alias, Mission

impossible III).
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