
EN UTSKRIFT FRÅN DAGENS NYHETERS NÄTUPPLAGA, DN.SE, 2009-08-18 20:05

Artikelns ursprungsadress: http://www.dn.se/dnbok/i-rymden-kan-ingen-se-dig-hangla-1.881960

I rymden kan ingen se dig hångla
Publicerat 2009-06-02 13:50

Originalet från 1966.

Varför får kvinnliga fans för sig att skriva snuskiga noveller om hjältarna i ”Star trek”? Linda Leopold
läser queera sexfantasier om rymdskeppslivet på ”Enterprise” och följer uvecklingen av fenomenet
slash.

Det är natt på rymdskeppet ”Enterprise” och stillheten har lagt sig över kommandobryggan. Kapten James T Kirk drar sig

tillbaka till sitt rum efter en lång dag. Han klär av sig och ska just krypa ner under lakanen när han i mörkret urskiljer att

någon redan ligger i sängen. Han vet vem det är. ”Honey, I’m home 6”, viskar han. Mr Spock vaknar till, tar ett fast grepp om

sin älskare och ger honom en vild, blöt kyss.

Bara någon dag efter den nya ”Star trek”-filmens premiär dyker de första skildringarna av kärlekslivet ombord på
”Enterprise”, anno 2009, upp på nätet. Signaturen raphaela667 har gett berättelsen om Kirks och Spocks heta natt

åldersgränsen R, det vill säga barnförbjuden, på grund av ”explicit m/m sex”.

De nya unga versionerna av Kirk (Chris Pine) och Spock (Zachary Quinto) triggar fansen till allt mer vågade berättelser. För

att komma in på communityn New trek slash på sajten Livejournal måste jag först intyga att jag är 18 år gammal. Här hittar

jag historia efter historia om romantiska eller erotiska möten mellan främst Kirk och Spock, men också mellan Kirk/Dr McCoy

och besättningsmännen Sulu/Chekov. Någon har länkat till en video med scener ur filmen där Kirks och Spocks blickar möts,

ihopklippta till musiken ur ”Brokeback Mountain”.

Att fans skriver homoerotiska berättelser om rollfigurerna i ”Star trek” är inget nytt. Faktum är att det har pågått i decennier.

Begreppet ”slash” uppstod på sjuttiotalet i samband med den första versionen av tv-serien ”Star trek”. Den sterila,

futuristiska rymdskeppsmiljön öppnade för alla möjliga sexfantasier.

En del kvinnliga fans tyckte sig se dolda homoerotiska vibbar mellan kapten Kirk och hans stele försteofficer Spock; vibbar
de började utforska i noveller som kopierades och skickades runt i hemmagjorda fanzines, tidningar av fans för fans.

Fenomenet spred sig och snart började kvinnor världen över att para ihop de manliga, heterosexuella, karaktärerna i allt fler

tv-serier och filmer. Med internet exploderade slashproduktionen. I dag skrivs slash (fortfarande nästan uteslutande av

straighta kvinnor) om de flesta filmer, böcker och tv-serier, allt från ”Harry Potter” till ”Buffy och vampyrerna”. Själva

begreppet kommer från tecknet ”/” som brukar skrivas mellan huvudpersonernas namn, till exempel Kirk/Spock.

Men slash är fortfarande en liten ökänd subgenre i den stora värld av fan fiction som existerar (numera främst på internet).

De flesta berättelser som fans skriver om sina film-, bok- eller seriefavoriter handlar inte om att de manliga karaktärerna
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sätter på varandra. En del fans är till och med helt ovetande om att slash existerar. Däribland signaturen T’Aerwynd, som

några månader före den nya ”Star trek”-filmens premiär skriver på dess officiella forum om en märklig upptäckt:

”Vad i hela världen 6 Jag skulle kolla på nätet om det fanns någon bra läsning om relationen mellan Kirk och Spock så jag

skrev ’Kirk/Spock relationship’ eftersom 6 well, det var det jag letade efter 6 och vad jag hittade var totalt oväntat. Det

verkar som om det finns en hel subkultur av Trek-fans som tror att Kirk och Spock är homosexuella älskare.”

Spot on.

Den som aldrig hört talas om fenomenet blir kanske lika förvånad som T’Aerwynd. Varför i hela fridens namn får kvinnliga
fans för sig att läsa och skriva snuskiga noveller om ”Star trek”-hjältarna? Eller om Harry Potter och hans ärkefiende Draco

Malfoy? Eller hobbitarna Sam och Frodo i ”Sagan om ringen”?

Svaren är flera. Dels säger slasharna att de går i gång sexuellt på tanken om två män ihop, på ungefär samma sätt som en

del heterosexuella män tänder på lesbiskt sex. Dels handlar det om en längtan efter jämlika relationer, vilket många av

slasharna tycker enklare uppnås mellan två män än mellan en kvinna och en man. När genren uppstod på sjuttiotalet drömde

de slashskrivande kvinnorna också om känslosammare män – något annat än de machokarlar, actionhjältar och tuffa

rymdfarare som syntes på tv. I den uppdiktade kärleksrelationen till Spock mjuknade den stenhårde kapten Kirk.

I dag – när tv kryllar av velourmän och var och varannan tv-serie innehåller homosexuella karaktärer – finns det fortfarande

ett behov av slash? Uppenbarligen. Slashproduktionen har knappast minskat. Däremot har genren utvecklats och blivit

svårare att definiera.

Medan en konservativ fraktion av slasharna (inklusive jag själv) upprörs över Spocks kärlekshistoria med den kvinnliga
löjtnanten Uhura i den nya ”Star trek”-filmen har andra en mer tillåtande attityd och är öppna för att Spock kan ha både

hetero- och homosexuella relationer. På Livejournal utmynnar Uhurabråket till slut i en kompromiss: någon startar en

community för fans av konstellationen Kirk/Spock/Uhura – ”the perfect ménage à trois”.

”Stark trek”-fansen har alltid varit kända för att vara toleranta och diplomatiska. Och i yttre rymden är ingenting omöjligt. Som

signaturen jean_prouvaire uttrycker det: ”Enterprise är stort nog för alla heta par som vi vill klämma in där. (Kom igen nu, ge

mig Chekov-slash. :9.)”

Linda Leopold
litteratur@dn.se
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