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Ur nya filmen, Star Trek.

Star Trek - fantasirikt fenomen
Star Trek är science fiction. Men fenomenet inspirerar hela tiden teknik och vetenskapen till nya

framsteg.

Suget efter Star Trek verkar aldrig mattas. Filmmässigt har serien aldrig nått några större

höjder, men nu verkar det bli ändring på det.

Faktum är att det redan är klart med en uppföljare till den film som har premiär i maj. För

trekkies är det goda nyheter. Efter 90-talets succéer har märket Star Trek varit lite på dekis.

Tv-serien Enterprise lades ner och senaste filmen Nemesis drog inte alls in de pengarna

som bolaget Paramount hade hoppats på. Men nu är det sug efter warpspeed igen och i

USA är hypen som vanligt värst.

I början av april arrangerades ett utsålt trekkie-konvent där den riktiga godbiten var en tio

minuters trailer av filmen. Mitt under filmvisningen kom en man iförd huva upp på scenen.

När han tog av sig denna såg publiken att det var Leonard Nimoy, mer känd som Spock.

- Vill ni inte se den riktiga filmen istället?, frågade han.

Salongen höll enligt uppgift på att välta av upphetsning.

Den nya Star Trek-filmen är regisserad av J.J Abrams. Han är mannen bakom filmer som

Cloverfield och tv-serien Lost. Filmen går tillbaka till början och berättar historien om hur

Kapten Kirk blev kapten och hur han träffar Spock. Bland skådespelarna märks Winona

Ryder och Zachary Quinto som spelar elakingen Sylar i tv-serien Heroes.

- Jag har riktigt stora förväntningar, trailern lovar att något stort är på gång.

Förhoppningsvis vitaliserar filmen varumärket igen, säger Ulf Norlinger 35-årig

systemingenjör från Stockholm. Ulf är också delaktig i den svenska sajten Star Trek

Databas som är en svensk sajt där man kan hitta all info om Star Trek man kan tänka sig.

Ulfs uppgift på sajten är att hålla koll på den vetenskap och teknik man använder sig av i

Star Trek. För trots att Star Trek är science fiction, så har dagens teknik mycket att tacka

tv-serien för. Trådlösa nätverk hade aldrig hade uppfunnits om det inte vore för Star Trek

menar en del.

Cisco systems VD John Chambers sade under en presskonferens nyligen att serien fungerat

som stor inspirationskälla till företagets nya sätt att skapa telekonferenser. Det japanska

företaget Optware har utvecklat holografiska minneskort som är uppbyggda efter och

enligt samma princip som Star Treks kretskort.

- Kamoufleringen är en annan grej. På Cambridge University har man lyckats utveckla ett

ämne som kallas Metamaterial som böjer ljuset baklänges, säger Ulf Norlinger som sedan

blir svår att stoppa.
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Han pratar om hur forskare vid ett energiforskningsinstitut i USA utgått i tanken från de

kraftfält som finns i Star Trek och därifrån skapat ett plasmafönster som hålls samman av

ett magnetfält, han pratar om projekt som påminner om rymdskeppet Enterprises

deflektorsköld och han pratar om projektet inom ESA som går ut på att transportera

information som sägs vara inspirerat av Star Treks transportörer.

- Fast just transportörerna tror jag aldrig blir verklighet så som de är i Star Trek. En del av

dagens vetenskap och framsteg har alltså sin bakgrund i en tv-serie om en påhittad framtid.

Tänker man för mycket i de banorna blir är det lätt att tappa fokus. Ulf Norlinger har en

enkel förklaring. Det är seriens fantasirikedom som inspirerar forskare, menar han.

- Tänk vad många uppslag man måste få bara genom att titta på serien. Dessutom är det

stor skillnad på hur tekniken används i Star Trek och hur den används i annan science

fiction som exempelvis Star Wars. I Star Trek används tekniken alltid till något gott och

det tror jag pushar på vetenskapsmän, säger Ulf Norlinger.

Mats Lerneby
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