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I helgen är det biopremiär för JJ Abrams ("Lost") uppdatering av "Star trek"-konceptet. Ett riskprojekt
då såväl tv- som filmserierna fått hängivna fans över hela världen. Och mycket riktigt, det räckte med
en filmtrailer för att debatten skulle gå het på nätet.

De kallas Trekkies [1]. Hängivna "Star trek"-fans som ända sedan 60-talet klätt ut sig till besättningen på rymdskeppet,
ordnat mässor, samlat på rekvisitaprylar och grottat ned sig i den alternativa verkligheten på alla möjliga - och omöjliga -
sätt. Enligt ihärdiga rykten  [2]är världens mäktigaste man - president Barack Obama - en av dem.

Det har blivit sex tv-serier och elva filmer  [3] sedan 1966 Och nu är det alltså en nystart på gång. "Lost"-skaparen JJ
Abrams har tagit sig an projektet som ska blåsa nytt liv i science fiction-sagan [4], med helt nya ansikten i besättningen.
Likt de tre senaste "Star Wars"-filmerna, "Batman Begins" och bioaktuella "X-men Origins: Wolverine" rör det sig om en
tillbakagång tilll ruta ett. Glöm allt du tidigare hört och sett (lättare sagt än gjort).

"För exakt tio år sedan sänktes 'Star Wars'-sagan av den infantila skräpfilmen 'Det mörka hotet", skriver
filmrecensenten Fredrik Strage i DN På Stan [5]. "Nya 'Star Trek' är den absoluta motsatsen: ett enastående
rymdäventyr. Här finns de snygga uniformerna från sextiotalsserien, diaboliska skurkar som i mästerverket 'The wrath of
Khan', svindlande warp speed-jakter och (för ovanlighetens skull) ett välskrivet manus."

Inte sagt att nystarten är okontroversiell i fankretsar. Det behövdes bara några korta filmsekvenser för att debatten
skulle ta fart i diverse nätforum och på fansajter [6]. Nyhetsbyrån AP rapporterar att redan den första trailern ledde till
sågningar av Spocks röst (för mesig), rymdskeppet Enterprises brygga ("ser ut att vara byggt av Apple")
och transportereffekten (för olik originalserien). Även de nya skådespelarna får sig idel kängor för att de inte är tillräckligt
porträttlika originalbesättningen.

Två läger bildades snabbt. Ena falangen avfärdade de som faktiskt gillade trailern som obrydda, Kool Aid-drickande
töntar. Andra falangen svarade att de som sönderanalyserade de korta filmklippen bara var ett gäng gnällspikar. Kort
sagt, en populärkulturell kanondebatt för 2000-talet, om det någonsin funnits en.
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- Vi är alla hardcorefans, fastslåt Anthony Pascale, som arbetar med sajten Trekmovie.com, till nyhetsbyrån AP.

- Ingen är mer hardcore än någon annan, egentligen, fortsätter han. Och alla älskar vi "Star trek". Men jag antar att det är
politiskt. En del har en väldigt strikt bild av vad "Star trek" ska och bör vara. De har en checklista.

Regissören JJ Abrams vet om detta:

- En del dogmatiska fans blir säkert arga, det är ju nya skådisar i rollerna, men jag vet inte riktigt hur jag skulle kunnat
göra dem nöjda. Men "Star treks" grundtes är ju att framsteg sker genom samarbete och ett öppet sinne, så jag hoppas
att fansen delar den inställningen, säger JJ Abrams till TT spektra [7].

Och fansen ska sannerligen inte underskattas. I 43 år har de burit "Star trek" ovanför rådande trender och
kulturkonjunkturer. Redan i slutet av 60-talet var det fansen som propsade på fler tv-säsonger - och till slut fick sin vilja
igenom.

Återstår att se vad den slutgiltiga domen för JJ Abrams blir. Överläggning pågår.

Henrik Arvidsson
henrik.arvidsson@dn.se
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