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Efter arton år gestaltar Leonard Nimoy åter Mr. Spock. Yens Wahlgren skriver om en central figur i Star

Treks nystart.

Det finns de som tror att Kapten Kirk är huvudperson i Star Trek. Men vi som känner karaktärerna på

rymdskeppet Enterprise vet att det egentligen är Mr. Spock. Därför är det också Spock, och skådespelaren

som nu tagit över rollen, som väckt störst nyfikenhet i JJ Abrams remake av Star Trek. Den ikoniske

utomjordingen har spelats av Leonard Nimoy (77) sedan 1964 och karaktären har formats och åldrats med

honom. Flera av Spocks mest karakteristiska kännetecken, som hälsningen från planeten Vulcan och det

vulcaniska nackgreppet, är Nimoys ingivelser. Hans andra självbiografi, från 1995, hette till och med ”I

Am Spock”.

Att karaktären Spock fått sådant genomslag och sådan livskraft beror inte på häftig makeup eller

dataanimering, det utomjordiska i Spock sitter inte i det yttre. Spock är till häften människa (på mammas

sida) och brottas hela tiden med sin vulcaniska uppfostran att inte känna eller visa känslor. Spocks strikta

logik och lugn blir en klangbotten för den hetsige och impulsive Kapten Kirk och för allt mänskligt.

Efter arton år återvänder nu Nimoy till filmduken för att gestalta Mr. Spock. Han spelar en åldrad Spock

som reser tillbaka i tiden för att varna sig själv och Zachary Quinto, mest känd som Sylar i ”Heroes”, tar

bokstavligen över stafettpinnen som den unge Spock. Så knyter man ihop den gamla versionen av Star

Trek med nystarten som får en direkt koppling till Star Treks inre kronologi. Cirkeln sluts med en tidsresa.

Prologen blir också en epilog över Spock.

Quinto verkar ha fått godkänt som Spock i trekker-kretsar. I pottfrisyr och blå retro-uniformsskjorta är

han i det närmaste porträttlik den ursprunglige Spock, men en viktig detalj skiljer dem åt. Quinto är

vänsterhänt och har svårt att göra den vulcaniska hälsningen med höger hand. Det kunde Abrams inte lösa

med en tidsparadox, utan fick helt enkelt limma ihop Quintos trilskande fingrar.

Yens Wahlgren, frilansjournalist
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