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Sammanfattning/Abstract
Begreppet ”fan edits” betecknar filmer som klipps om av fans, vilka är missnöjda med hur en 
adaption för vita duken som gjorts. I min uppsats vill jag påvisa dels hur samspelet mellan fans 
och filmmakare/filmbolag sett och ser ut, dels försöka klargöra varför copyright/fair use är så 
knepigt att applicera på området.
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Inledning

Varför detta tema?

I den brytningspunkt mellan analog och digital teknik som vi lever i har många av de saker vi 
tidigare tagit för orubbliga och statiska visat sig vara dynamiska och föremål för förändring. I 
filmvärlden (liksom i musikvärlden) har detta blivit extra tydligt då ”derivative work”, dvs arbete 
som bygger på inkluderande och omformande av tidigare verk, blivit oerhört mycket enklare att 
åstadkomma med hjälp av datorer – en vanlig hemdator kan idag med rätt mjukvara klippa film 
med resultat som är svårt att skilja från det man åstadkommer med professionell utrustning. Detta 
har lett till att gränserna mellan skapare och åskådare har luckrats upp (i likhet med vad som 
hände i musikvärlden när samplers under 1980- och 90-talen gjorde det enkelt att återanvända och 
stöpa om delar av musikverk), och i förlängningen till att ett filmverks tillhörighet till en regissör 
eller ett filmbolag inte längre kan betraktas som absolut utan att tillblivelsedynamiken fortsätter 
även efter det att verket distribuerats till åskådarna.

Sammantaget betyder det att åskådarna faktiskt – om de så önskar – kan omforma ett filmverk. 
Det kallas fan edit.

Jag har försökt hitta begrepp som skulle fungera på svenska men funnit att begreppet fans är 
omöjligt att översätta på ett begripligt sätt. Därför har jag valt att genomgående använda 
engelskspråkiga uttryck; fans (för att beteckna hängivna anhängare), fandom (betecknande själva 
hängivenheten) och fan edit. Även begreppet community har jag valt att använda eftersom jag inte 
kunnat hitta ett svenskt ord som har samma valör i sin beskrivning av en internetbaserad 
sammanslutning på gräsrotsnivå. 

Värt att notera är också att jag emellanåt använder ordet kanon för att beskriva det påhittade 
ramverk som betraktas som definierande för ett fiktivt universum av den typ som behandlas i 
texten.

Frågeställning

Jag hoppas framförallt kunna peka ut gemensamma drag och skillnader mellan olika fan edits, och 
kanske rentav en utveckling; vidare kunna visa att trots att fenomenet fan edits omgetts av 
nervositet från både filmbolagen och fan editors, så har båda vunnit på det.
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Om möjligt vill jag också ge en uppfattning om var gränsen går mellan vad som går att äga i form 
av copyright, och vad som bör betraktas som allmän egendom, dvs där fans tillfört så mycket eget 
att äganderätten inte längre kan betraktas som exklusiv för ett bolag eller en person. 

Där så är möjligt vill jag kartlägga hur denna gränsdragning hanterats av filmbolagen, och de 
motivationer som givits för olika ageranden; hur balansen hanterats mellan den önskade fandom 
som drar åskådare närmare och anknyter dem starkare till fiktiva universum, och den oönskade 
fandom som av studios upplevs som inkräktande på möjligheten att tjäna pengar på samma 
universum.

Metod

Jag tänker kartlägga fenomenet fan edits genom att göra fallstudier av fyra filmer som klippts om 
av fans:

• Star Wars I – The Phantom Edit. (The Phantom Editor, 2000)
Detta är en fan edit av Star Wars I – The Phantom Menace (George Lucas, 1999), och var den 
film som startade eller åtminstone populariserade fenomenet fan edits.

• A.I. – The Kubrick Edit. (DJ Hupp, 2002)
The Kubrick Edit är en fan edit på A.I. – Artificial Intelligence (Steven Spielberg, 2001), där 
målsättningen var att ge en idé om hur Stanley Kubrick borde/skulle ha genomfört sitt sista 
filmprojekt, vilket istället togs över och slutfördes av Steven Spielberg.

• Lord of the Rings – The Two Towers; Sharkey’s Purist Edition 2.1. (Okänd, 2004/remake by 
Shelton, Dragash, and Kerr, 2009)
Lord of the Rings-filmerna sägs i fan edit communities vara bland de svåraste att klippa om på 
ett snyggt och begripligt sätt, och i denna version av The Two Towers (Peter Jackson, 2002) 
blandas dessutom delar av The Fellowship of the Ring (Peter Jackson, 2001) samt The Return of 
the King (Peter Jackson, 2003) in i handlingen, på ett sätt som enligt hängivna Tolkienfans 
ligger närmare böckernas berättelser. De dubbla upphovsmännen betyder att filmen är 
återskapad (mer om det under Fallstudier).

• Dune – The Alternative Edition v2. (Spicediver, 2006)
Dune (David Lynch, 1984) är i original den mest illa sedda av Lynchs filmer och har utsatts för 
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många ”räddningsförsök”. Enligt fanedits.com1 och fanedit.org2 existerar det minst sju versioner 
av Dune, varav fyra är fan edits. Jag har valt den som verkar mest genomarbetad, och har fått 
högst betyg av den omgivande fan edit-communityn.

Urvalsgrunder

Anledningen till att jag valt just dessa fyra filmer som fallstudieobjekt är att de dels ligger ganska 
jämnt spridda kronologiskt (de har ”släppts” med liknande mellanrum och kan således sägas 
indikera hur utvecklingen på området sett ut), dels verkar ha något varierande anledningar till sin 
tillblivelse.

Olikheterna i de fyra filmernas produktionshistoria utgör dessutom exempel på hur varierande 
tidsglapp mellan kännedom om originalverket, projektstart och premiär skapar olika starkt 
engagemang hos fans, något som jag tror kan beskrivas med ett schematiskt sammanhang. 

I och med den research jag kommer att göra inom ramen för fallstudierna kommer jag också att 
nysta vidare via internet där så är möjligt, leta efter material som anknyter till det jag studerar, och 
förhoppningsvis kunna få kontakt, antingen via email eller community-sajter, med några av de fan 
editors som har utfört fan edits på de filmer jag valt att studera. Vidare tror jag att artiklar ur 
samtida press förhoppningsvis kan sprida ytterligare ljus över framförallt utvecklingen av 
tankegodset gällande hur fan edits bemötts och på olika sätt accepterats – eller inte accepterats.

Fallstudier som metod tror jag är mest fruktbart i sammanhanget, eftersom jag vill undersöka 
huruvida samband kan påvisas mellan filmernas produktionshistorier och hur deras motsvarande 
fan edits dels utförts, dels bemötts. Fans är inte någon speciellt enhetlig grupp och jag har därför 
bedömt att det blir svårt att försöka studera fenomenet fan edits på något annat sätt än att 
kartlägga historierna runt själva centralobjekten – det vill säga produktionshistorierna, 
filmobjekten och den framflyttade gränsen för tillblivelsedynamik när filmerna genomgått ett 
ytterligare steg av förändring i och med att fans anpassat dem till att bättre motsvara deras 
förväntningar.
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1 Hemsidan Fanedits.com — A Fan Project Database Maintained By Fans http://originaltrilogy.com/
fan-edits/index.cfm (kontrollerad 1 juni 2011).

2 Hemsidan Fanedit.org – Welcome to the World of FanEdits! http://www.fanedit.org/ (kontrollerad 1 
juni 2011).

http://originaltrilogy.com/fan-edits/index.cfm
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Vad är fans?

One becomes a 'fan' not by being a regular viewer of a particular program, but by translating 
that viewing into some kind of cultural activity, by sharing feelings and thoughts about the 
program content about the program content with friends, by joining a community of other 
fans who share common interests. For fans, consumption sparks production, reading 
generates writing, until the terms seem logically inseparable.3

Arketypiska historier (enligt jungiansk modell, där grundläggande och allmängiltiga mänskliga 
önskningar och dilemman åskådliggörs) utgör kulturella objekt som attraherar de flesta åskådare. 
Men en del åskådare engageras starkare än andra.

Riktigt engagerade åskådare som deltar mer aktivt i fiktiva universa har blivit en indirekt 
inkomstförhöjare för filmbolagen, eftersom deras hängivenhet leder till mer uppmärksamhet kring 
filmbolagets filmobjekt, och därmed bland annat till ökad kringförsäljning av samlarobjekt, 
leksaker, kläder etc. Dessa starkt engagerade åskådare definierar jag som fans. 

Definitionen på när en åskådare uppnår en sådan hängivenhetsnivå att den betecknas som ett fan 
har utsatts för mycken diskussion, men eftersom de fans som verkar inom mitt studieområde 
vanligen vill vara anonyma (framförallt av skäl som relaterar till copyright och risken att bli 
stämd), så kommer jag att använda ordet i dess vidare bemärkelse som omfattar alla de – i mitt 
tycke ganska meningslösa – grupperingar som gjorts av exempelvis Nick Abercrombie och Brian 
Longhurst (”cultists” och ”enthusiasts”), Will Brooker och Pat Brooker (”fans” och ”cult fans”), 
John Tulloch och Henry Jenkins (”fans” och ”followers”) eftersom det inte riktigt går att göra en 
distinktion mellan dessa i anonyma sammanhang.4

Fans, i min lite luddiga och svepande definition, särskiljs från vanliga åskådare av den starka 
viljan att återvända för att flera gånger ta del av det utvalda objekt de beundrar och inte sällan 
upplever de sig också besitta en kunskap om objektets bakgrund och kontext som kanske inte ens 
skaparen av objektet kan matcha. I denna hängivenhet bor också viljan att skapa, att påverka, att 
närma sig kultobjektet och lämna ett avtryck på det liksom det lämnar ett avtryck på en själv. Fans 
lägger ned svårförståeliga mängder med tid på att ta reda på mer, fylla i luckorna, och sålunda 
skapa ett omgivande universum till det kulturella objektet, vilket reduceras till en detalj ur en 
provkarta från en mycket rikare värld – det jag kallar ett ”fiktivt universum”.

I enlighet med den mer svepande definitionen av fan ovan kan drivkrafterna för fan editors förstås 
se olika ut när man detaljstuderar dem (exempelvis kan en fan editor bearbeta en film på grund av 
att hans eller hennes fandom är ohyggligt stark, medan en annan fan editor drivs mer av 
experimentlusta inom sitt yrke som filmklippare), men jag har valt att inte dra för långtgående 
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4 Matt Hills, Fan Cultures (London: Routledge, 2002) ix, x, xi



slutsatser här, utan nöjt mig med att konstatera att det handlar om personer och grupper med stark 
dragning till utvalda objekt som de återvänder till – fans.

Det spelar troligen heller ingen eller liten roll huruvida en distinktion görs: det blotta faktum att 
en person eller en grupp står bakom en fan edit kvalificerar dem som en ganska speciell grupp av 
fans vilka både har den starka driften att delta, parat med den kunskap om mediet i sig som gör 
det möjligt att extrahera material från köpta DVDskivor, redigera om det, samt distribuera det på 
nytt via internetsajter, minnesstickor och hembrända skivor.

Historisk kontext – skillnader mellan fan fiction, fan films och fan edits

När Henry Jenkins beskriver ”transmedia texts” och hur läsare stimuleras att bearbeta och 
vidareutveckla ett fiktivt universum så är det dess koppling till fan fiction han beskriver.

The encyclopedic ambitions of transmedia texts often results in what might be seen as gaps 
or excesses in the unfolding of the story: that is, they introduce potential plots which can not 
be fully told or extra details which hint at more than can be revealed. Readers, thus, have a 
strong incentive to continue to elaborate on these story elements, working them over through 
their speculations, until they take on a life of their own. 

Fan fiction can be seen as an unauthorized expansion of these media franchises into new 
directions which reflect the reader's desire to "fill in the gaps" they have discovered in the 
commercially produced material.5

Fan edits beskrivs ibland som närbesläktat med fenomenet fan fiction – men det finns 
grundläggande skillnader. Fan fiction är ett slags önskan att utveckla egna fristående historier 
utifrån redan definierade figurer i ett befinligt fiktivt universum, medan fan edits bygger på att 
arrangera om befintligt material till en upplevd högre överensstämmighet med fansens egna vision 
av sagda universum, en vision som de förvärvat ett steg bakåt i produktionskedjan. Vanligast är att 
fans har tagit del av ett verk i bokform, och när sedan en film görs utifrån originalverket så 
riskerar glappet mellan förväntan och resultat att bli så djupt att en omförhandling måste ske; 
fansen klipper om och tar bort delar som de upplever som felaktiga. 
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Weblog of Henry Jenkins, inlägg publicerat 22 mars 2007, http://www.henryjenkins.org/2007/03/
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Till detta subtraktiva grundbeteende finns såklart naturliga skäl, som att det kan vara omöjligt att 
återskapa en scen som spelas av skådespelare6 (finns den inte inspelad så får man klara sig utan; 
att göra ”sweded versions” – dvs att filma egna versioner av scener, imiterande originalet – som i 
Michel Gondrys film Be Kind Rewind [2008]) skulle betraktas som helgerån av fan edit-
communityn), men går man djupare kan man även påvisa filosofiska skillnader mellan fan edits 
och fan fiction. Man kan till och med påstå att de på ett plan är varandras motsatser: fan fiction 
bygger ut det fiktiva universumet, ibland i riktningar som copyrighthavarna finner störande (ofta 
av sexuell natur). I fan fiction är alltså det autonomt expansiva draget i historiens förgreningar en 
oroande faktor för historiens upphovsmän. Fan edits däremot, är vanligen på väg åt motsatt håll: 
de vill begränsa och återställa en films berättelse till en version mer i linje med deras upplevelse 
av den originalkanon vilken deras fandom egentligen riktar sig till (ofta, som i Lord of the Rings 
eller Dune, emanerande från en berättelse i bokform). 

Ibland klumpas fan edits dessutom ihop med kategorin ”fan films” vilket är felaktigt; fan films är 
vanligen en film vars innehåll (även om det representerar skeenden inom samma kanon som 
originalfilmen/grundobjektet utspelar sig) är separat i så motto att inga delar av originalfilmens 
fysiska produkt används, utan allt är inspelat av fans; fans som skådespelare, fotografer, 
regissörer, klippare. Ett känt exempel på en fan film är The Hunt for Gollum (Chris Bouchard, 
2009), ”an unofficial prequel to The Lord of the Rings [min kursivering]”.7

Fan films är sålunda i sin vilja att expandera kanon närmare släkt med fan fiction än vad fan edits 
är.
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4 Detta kan säkert komma att ändras i framtiden när en större andel filmer kommer att göras med helt 
digitala medel; redan i dagsläget skapas film för barn till största delen i datorer, med syntetiska 
skådespelare – i takt med kraftfullare datorers intåg kommer sålunda möjligheten att skapa helt nya 
scener att yppa sig, bara fans får tag i modellerna till filmernas figurer. Finns det alltså möjlighet för en 
fan editor att digitalt göra en version av en scen där exempelvis Jar Jar Binks inte ingår, så kan det 
naturligtvis bli intressant – men bara som en förbättring av ett upplevt original, knappast som ett 
adderande av fler figurer eller bihandlingar som inte redan finns planterade i subtexten.

7 Hemsidan The Hunt For Gollum, http://www.thehuntforgollum.com/ (kontrollerad 17  maj 2011)
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Fallstudier

STAR WARS I – THE PHANTOM MENACE vs 
STAR WARS I – THE PHANTOM EDIT.

George Lucas Star Wars-hexalogi är ett mycket bra exempel på hur ett media franchise universe 
bör byggas upp: trovärdigheten i fantasivärlden är stor, och fans som tar del av den i sin helhet 
belönas med att kunna dra slutsatser som är förbehållna dem som läst in sig på alla delar – 
slutsatser som i sig känns trovärdiga för fansen eftersom de egentligen bygger på starka och 
tämligen enkla arketypiska komponenter och mänsklig psykologi vilket skapar igenkänning och 
inlevelse hos åskådaren. De tre filmer som gjordes först definierade förutsättningarna i en galax 
långt borta och trots att det redan i Star Wars VI – Return of the Jedi (George Lucas, 1983) 
märktes en dragning åt det mer familjevänliga, så var hungern efter mer Star Wars stark.

Men det långa glappet mellan de tre originaldelarna Star Wars IV – A New Hope (George Lucas, 
1977), Star Wars V – The Empire Strikes Back (George Lucas, 1980), Star Wars VI – Return of the 
Jedi (George Lucas, 1983), och den senkomna prequelfilmen Star Wars I – The Phantom Menace 
(George Lucas, 1999) verkar ha låtit fansens inlevelse växa vidare på egen hand, så att deras egen 
tolkning av den imaginära världen växte med dem, och blev mer genomtänkt och trovärdig för 
dem, mer trovärdig än det George Lucas till slut presenterade. Star Wars I – The Phantom Menace 
mottogs minst sagt ljummet och rentav syrligt av de inbitna Star Wars-fansen, och kommentaren 
att den var riktad till barn inom den amerikanska åldersgruppen PG-13 var ofta förekommande.8

Filmen var helt enkelt inte ”vuxen” nog för de fans, vilka efter att som unga (och tillhörande just 
åldersgruppen PG-13) trollbundits av en saga nu förväntade sig att bli underhållna av en mörkare 
historia, mer riktad till den åldersgrupp de numera tillhörde. I det perspektivet är det egentligen 
inte så underligt att ett Star Wars-fan, tillika filmklippare, en dag fick idén att rensa bort 
prutthumor, rasism (exempelvis Jar Jar Binks är en tämligen rasistiskt skildrad figur), 
snubbelskämt och annat som George Lucas hade petat in i The Phantom Menace, och renodla 
huvudhistorien som mer påminde om en grekisk tragedi, med kampen mellan gott och ont, 
fadermord, hämnd, ödesmättad predestination etc. Denne filmklippare gick och köpte en VHS-
kopia av filmen, tankade in den i datorn, och skred till verket. Så föddes Star Wars I – The 
Phantom Edit. 

Till en början visade filmklipparen, som kallade sig The Phantom Editor, filmen för några bekanta 
som också var Star Wars-fans. De i sin tur berättade om det för sina vänner, lånade och kopierade 
kassetten från The Phantom Editor. Och så spred sig både kopior och rykten om den nya filmen, 
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ratings/what-each-rating-means (kontrollerad 1 juni 2011)
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den efterlängtade, som var allt det som George Lucas film inte var: mörkare, bistrare och mer 
vuxenorienterad. 

Efterfrågan blev enorm. Naturligtvis nådde den här informationen även fram till Lucasfilm.

George Lucas uttryckte till en början ett försiktigt intresse, en önskan att se filmen och kanske få 
idéer för hur nästa film, som redan var i produktion, skulle kunna slipas för att bli mer tilltalande 
för de fanskaror som uppenbarligen hade stora problem med The Phantom Menace.9

Men när Lucasfilm insåg att filmen gick att köpa, och att den konkurrerade i efterfrågan och 
popularitet (och att det skrevs massor om den i media jämfört med deras egen version), så var 
måttet rågat och Lucasfilms taleskvinna Jeanne Cole gjorde tydliga uttalanden i pressen: att sälja 
en fan edit kommersiellt är inte tillåtet.10

The Phantom Editor replikerade med att via webbsajten zap2it.com publicera ett öppet brev där 
han bad om ursäkt, och att hans avsikt aldrig varit att skada Lucasfilms kommersiella intressen.11

The Phantom Editor var omöjlig att identifiera, och spekulationerna om vem som dolde sig bakom 
pseudonymen var en period ganska vilda: till slut trädde filmklipparen Mike J Nichols fram och 
tog på sig ansvaret för The Phantom Editors insats, för att neutralisera de ohämmade 
spekulationer som bl. a. drabbade Kevin Smith, Sofia Coppola, Quentin Tarantino, David Fincher, 
Henry Winkler, Nicholas Cage m.fl.

Detta att The Phantom Editor identifierats och visat sig vara ett Star Wars-fan utan intresse av att 
utmana Lucasfilm kommersiellt, parat med det uttalande som publicerats på zap2it.com verkade 
lugnande på Lucasfilm och inga vidare åtgärder vidtogs mot Mike J Nichols.

Men Nichols verkar ändå inte ha stannat upp någon längre stund. Tämligen omgående släppte The 
Phantom Editor ut en ny version av The Phantom Edit, nu med versionsnummer I.II, och inte 
längre baserad på VHS-kassett utan med DVD-kvalitet (och fortfarande med den syrliga 
undertiteln ”Special Corrector’s Edition”). När nästa officiella avsnitt i Star Wars-sagan, Attack of 
the Clones, kom ut 2001 – så dröjde det inte länge förrän en version kallad Attack of the Phantom 
II.I dök upp. Återigen visade sig The Phantom Editor vara en skicklig filmberättare, som mötte de 
inbitna fansens efterfrågan med en film som av dem upplevs som mer i linje med Star Wars 
kanon.

11

9 Hemsidan BBC News: ”Mystery of Star Wars phantom edit”, 7 maj 2001, http://news.bbc.co.uk/2/hi/
entertainment/1375742.stm (kontrollerad 17 maj 2011)

10 Daniel Kraus, ”How one ’Star Wars’ fan nearly fixed the ’Episode 1’ disaster, and why George Lucas 
is indirectly stoking another kind of digital revolution.” Salon.com, 5 nov 2001, http://www.salon.com/
entertainment/movies/feature/2001/11/05/phantom_edit (kontrollerad 17 maj 2011)

11 Filmthreat Staff, ”PHANTOM EDITOR ISSUES APOLOGY.” Hemsidan Filmthreat.com 14 juli 2001, 
http://www.filmthreat.com/news maj61/ (kontrollerad 17 maj 2011)
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Hur hanterar Lucasfilm situationen idag?

Star Wars-hexalogin är färdigställd, och såld i alla dess konstellationer med boxar, specialutgåvor, 
och extramaterial (hittills, men George Lucas har synopsis till tre delar till på hyllan – rykten 
florerar i vanlig ordning om när arbete på delarna VII, VIII och IX ska börja; och man kan bara 
spekulera i hur långt fansens egen utveckling av Star Wars kanon kommer att ha nått då). 
Lucasfilm verkar ha bestämt sig för en linje där en tydlig gräns är dragen vid kommersiell 
exploatering av deras ”intellectual property”12: så länge fan edits av Star Wars håller sig på 
webbsajter som fanedit.org, där det är ett allestädes närvarande och uttalat krav att man ska äga 
filmen i original för att ha rätt att ladda ned och titta på en fan edit av den, så vidtas inga legala 
ågärder. 

Skulle någon börja sälja filmerna och tjäna pengar på dem (eller om de skulle riskera att blandas 
ihop med originalprodukterna) så kommer juristerna farande vilket hänt åtminstone vid ett 
tillfälle.13 Lucasfilms grund för denna gränsdragning är tydlig; varje åtgärd som ger sagan om Star 
Wars uppmärksamhet förlänger dess kommersiella liv och betyder i förlängningen mer försäljning 
av plastleksaker och T-shirts. Man vill alltså ha fans, men också kontroll:

We’ve been very clear all along where we draw the line. We love our fans. We want them to 
have fun. But if in fact somebody is using our characters to create a story unto itself, that’s 
not in the spirit of what we think fandom is about. Fandom is about celebrating the story the 
way it is. 14

Men Lucasfilm har trots detta definierat en officiell plats där Star Wars ”fan films” får husera; på 
starwars.com15 drivs en tävling där ingen mindre än George Lucas själv delar ut huvudklappar till 
driftiga filmmakare som skapar kortfilmer och humorklipp löst kopplade till Star Wars-staffaget, 
vilket kan ses som en smula motsägelsefullt om man funderar över Jim Wards uttalande om 
”celebrating the story the way it is” ovan. Fan films med sin vilja att expandera och lägga till delar 
till befintlig kanon borde stå i konflikt med just det.

Förklaringen kan finnas i en lite undanskymd paragraf i användarvillkoren där det slås fast att i 
och med att en användare laddar upp en fan film på starwars.com , så tillfaller alla rättigheter till 
filmens innehåll Lucasfilm. Denna konstruktion syftar till att oskadliggöra eventuella 
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12 Wikipedia, ”Intellectual Property”, http://en.wikipedia.org/wiki/Intellectual_property (kontrollerad 1 
juni 2011)

13 Hemsidan TorrentFreak.com, ”MPAA ‘Castrates’ World’s Biggest FanEdit Movie Site”, 23 nov 2008, 
http://torrentfreak.com/mpaa-castrates-worlds-biggest-fanedit-movie-site-081123/ (kontrollerad 3 juni 
2011)

14 Amy Harmon, ”'Star Wars' Fan Films Come Tumbling Back to Earth”, New York Times, 28 april  
2002, http://www.nytimes.com/2002/04/28/movies/film-star-wars-fan-films-come-tumbling-back-to-
earth.html (kontrollerad 17 maj 2011)

15 Hemsidan StarWars.com, ”Fan Movie Challenge”, http://www.starwars.com/fans/events/
celebration_v_fanmovies/index.html (kontrollerad 1 juni 2011)
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skadeståndsanspråk som skulle kunna uppkomma om George Lucas finge för sig att använda en 
idé ur en fan film i någon av sina egna skapelser, och därmed upphöja den till officiell kanon för 
Star Wars. 

I förlängningen är detta alltså en bekräftelse på den stora betydelse som fansens utvecklingsarbete 
har för utvecklingen av kanon. Och Lucasfilm bekräftar det också genom att faktiskt ha inrättat ett 
helt kanonsystem för Star Wars – databasen Holocron, som används just för att särskilja nivåerna i 
kanon, från George Lucas själv till fans.16
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16 Leland Y Chee, ”Keeper of the Holocron”, hemsidan StarWars.com, http://blogs.starwars.com/
holocron (kontrollerad 6 juni 2011)
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AI – Artificial Intelligence vs 
AI – THE KUBRICK EDIT 

Redan 1973 började Stanley Kubrick fundera på att filma science fiction-historien Supertoys Last 
All Summer Long skriven av Brian Aldiss 1969. Aldiss grundhistoria var en liten kortnovell på 
några sidor i tidningen Harper’s Bazaar, men något – kanske den gleshet i historien som medgav 
att fantasin fyllde i på egen hand – fick Kubrick att fastna för den. Ett oerhört utdraget förarbete 
tog sin början; med Aldiss (om att skriva själva manuset), med själva historien (vars innehåll ofta 
förändrades i takt med att Kubrick inspirerades av andra filmer som Star Wars [Steven Spielberg, 
1977], E.T. [Steven Spielberg, 1982] eller Schindler’s List [Steven Spielberg, 1993]) och med 
olika manusförfattare som ibland skulle ersätta Aldiss, ibland arbeta tillsammans med honom. 
Aldiss blev närmast livegen under Kubrick och förbjöds i kontrakt bl. a. att lämna Storbritannien 
utan Kubricks tillåtelse.17 Anledningen till förhalandet av arbetet är lite oklar, men både Kubricks 
legendomspunna perfektionism, och ett väntande på att standarden på specialeffekter skulle nå en 
rimlig nivå för historiens visuella berättande (i likhet med hur George Lucas sägs ha avvaktat med 
att spela in sina prequels till Star Wars) kan ha spelat in – Kubrick trodde inte att någon 
barnskådespelare skulle kunna göra ett tillräckligt bra porträtt av historiens huvuderson (som är en 
android); helst ville Kubrick enligt ryktet att huvudrollen skulle spelas av en riktig robot.18

1990 blev Kubricks kontrollbehov uppenbarligen för mycket för Aldiss, som utan att säga till 
Kubrick åkte utomlands på semester, fick sparken och var nöjd med det. Kubrick fortsatte traggla 
med historien, anpassa den efter olika idéer, hyrde in olika manusförfattare för att se vad de kunde 
utveckla den till, men inget var bra nog. 

Mystiken och ryktena som omgav projektet verkade bara accelerera av den tveksamhet som 
Kubrick visade upp. 1995 drog han in Steven Spielberg i projektet, men inget verkar ha hänt. Till 
slut, efter att ha slutfört Eyes Wide Shut (1999), verkar Kubrick äntligen, efter mer än 25 års 
tvekan, ha satt tänderna i Supertoys, som nu bytt namn till A.I. Då dog han.

Efter att Kubrick avlidit tog Steven Spielberg helt över sin vän Stanley Kubricks projekt, skrev 
om och redigerade det manus som Kubrick filat på i så många år (exempelvis ändrade Spielberg 
nivån av ”vuxenelement” i filmen, för att den skulle klassas som PG-13 och inte, som Kubricks 
version, R), slutförde filmen, varpå resultatet kom ut på biograferna. Mottagandet var ljummet. 
Redan efter förhandsvisningarna för pressen spekulerades det i recensionerna om hur filmen 
skulle ha sett ut om Kubrick gjort den – jämförelsen illustreras exempelvis av recensionen i TIME 
Magazine, där nära nog hela texten genomsyras av jämförelser mellan Spielbergs film och den 
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17 John Baxter, Stanley Kubrick - A Biography, (New York: HarperCollins, 1997): 303f

18 Wikipedia, ”A.I. Artificial Intelligence”, http://en.wikipedia.org/wiki/A.I._Artificial_Intelligence 
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film man föreställde sig att Kubrick skulle ha gjort.19 Detta ingenmansland av tvekan blev 
naturligtvis lockande för de nymornade fan editors-in-spe som nyss hade upptäckt sina 
möjligheter till justering av film. En fan editor som kallar sig DJ Hupp klippte om A.I. i den anda 
han föreställde sig att Kubrick skulle ha velat ha den:

The basic storyline is very dark and Kubrickesque but many of the scenes in the film have a 
very light and sometimes silly feel that is inherent to Spielberg's style. There is no doubt that 
if Kubrick had made the film (or even been around to oversee the production) it would have 
been much darker and without the disneyesque feel that Spielberg contributed to the film.20 

Sedan brände han en bunt DVD:er och visade upp för sina kompisar. Att släppa ut den på fan edit-
sajter verkade alltför utmanande, eftersom spridningen då inte skulle kunna kontrolleras (och han 
fick naturligtvis rätt – även DVD:erna ”fick fötter” och A.I. – The Kubrick Edit går att hitta på 
internet numera, även om det kräver lite detektivarbete då fan edit-sajter som fanedit.org inte vill 
hjälpa till med spridningen av fan edits som dragits tillbaka av den som gjort dem).

I motsats till hur fallet blev med Star Wars I – The Phantom Edit, undgick A.I. – The Kubrick Edit 
(en smula förvånande) nästan helt medial uppmärksamhet. En anledning kan vara att hotet 
upplevdes som mindre när det inte längre var en anonym ”hämnare” som låg bakom, utan en 
vanlig namngiven kortfilmare som lade ut information på sin egen hemsida. Mindre romantiskt, 
mindre spänning och journalisterna anade väl därför att storyn inte skulle sälja lika många 
lösnummer som artiklar om The Phantom.  Och A.I. – The Kubrick Edit blev förstås mindre 
utmanande mot filmbolaget när DJ Hupp inte ville släppa sin version lös på nätet för allmän 
spridning, utan mer gjorde den som en idéskiss, en hommage till Kubrick.

Hur hanteras AI – The Kubrick Edit av filmbolaget idag?

Det tycks egentligen inte så mycket bero på filmbolaget Dreamworks att A.I. – The Kubrick Edit 
är såpass krånglig att få tag i; fan edit-communityn har stor respekt för om en fan editor drar 
tillbaka en klippning, och slutar sprida den. I den kontakt jag haft via email med DJ Hupp skriver 
han själv att ”I didn't ‘release’ it because there is no legal way to do that, without spending a lot of 
my own money. I made some dvds to show to friends. Whatever download you found must have 
originated from one of those dvds.” 21 Värt att notera är att DJ Hupp fortfarande understryker att 
han inte bryter mot copyright eller vill inkräkta på affärsmöjligheter tillhöriga Steven Spielberg 
och Dreamworks.
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19 Richard Corliss, ”’A.I.' — Spielberg's Strange Love”, TIME magazine, 17 maj 2001, http://
www.time.com/time/arts/article/0,8599,130942-1,00.html (kontrollerad 17 maj 2011)

20 DJ Hupp, ”AI: The Kubrick Edit.”, hemsidan DJ Films, publicerad 2003, http://www.djfilms.com/
AI.html (kontrollerad 17 maj 2011).

21 Emailkorrespondens Joon Pontén – DJ Hupp, 27 april 2011
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THE LORD OF THE RINGS – THE TWO TOWERS vs
THE LORD OF THE RINGS – THE TWO TOWERS; 
SHARKEY’S PURIST EDITION

J.R.R. Tolkiens romantrilogi The Lord of the Rings är en av de allra mest spridda 
fantasyhistorierna. Den har  gett upphov till en hel del kulturella ”spin-offs” och dessutom funnits 
så länge (den första utgåvan kom redan 1954, men Tolkien hade jobbat på historien sedan 1937) 
att dess fankultur redan byggts upp under ett par generationer. Det är också den näst mest sålda 
romanen i historien med 150 000 000 sålda exemplar. 22

Att historien är så livskraftig beror gissningsvis på att den innehåller starka arketyper för många 
av de situationer och dilemman som människor hamnar i, och en historia med sådan 
dragningskraft blir naturligtvis lockande att exploatera på flera sätt, i flera media, vilket försöktes 
redan av animatören Ralph Bakshi 1978. 

Men inte förrän Peter Jackson och New Line Cinema gjorde hela romansviten till en filmtrilogi 
under åren 2001-2003 blev historierna accepterade som verkligt översatta/transponerade till 
filmmediet. 

Anledningen till att Lord of the Rings-filmerna inte utsatts i större grad för fan editing kan ha att 
göra med flera saker. I viss mån kan det vara avhängigt huruvida troheten mot böckerna varit stor; 
Tolkiens fiktiva universum är väl dokumenterat av honom själv, och den stora mängd omgivande 
litteratur han producerade – exempelvis Silmarillion – har resulterat i att fans som velat gå djupare 
in i fiktionens lager kunnat fortsätta extremt långt innan de hamnat på ”vita fläckar”, ställen som 
författaren inte redan definierat, utforskat och nystat upp en bakgrund till. 

Därför har Tolkienfans inte haft samma frihet till egna tolkningar som många andra fangrupper; 
vilket i sin tur neutraliserar delar av behovet av justeringar av det transformerade objektet 
(filmen), så länge som Peter Jackson hållit sig inom ramarna som anges i böckernas kanon.

The Purist Edit

I enlighet med att det länge existerat stora mängder konstituerande texter skrivna av författaren 
själv, så skapar ett så starkt och solitt grundobjekt som The Lord of the Rings en kunskapsstege, 
där fans som tagit del av mer material än exempelvis Peter Jackson själv (som först kom i kontakt 
med historien genom Ralph Bakshis animerade film från 1978) rimligtvis också anser sig ha ett 
slags tolkningsföreträde vad gäller justeringar av historiens detaljer; detaljer vilka nästan alltid går 
att härleda till kunskap om den kanon som definierar ett fiktivt universum. 
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För trots att Jackson varit tämligen noggrann med att följa Tolkiens original har det i framförallt 
The Two Towers smugit sig in en del anomalier, vilka blev något av en nagel i ögat på de riktigt 
väl pålästa fans som ansåg att det – med de bakgrunder och förutsättningar som givits av Tolkien 
själv gällande hans påhittade värld – inte skulle kunna vara möjligt att exempelvis alver och 
dvärgar kämpat sida vid sida under slaget i Helms Deep, på grund av att det dels inte sker i boken 
The Two Towers, dels inte är troligt att det skulle ske i det skedet av historien (innan alla ”goda” 
krafter sammansvetsats av det yttre trycket från de ”onda”). 

(Att kalla de renläriga ”Tolkienites” [som extremt hängivna Tolkienfans kallar sig] som irriterade 
sig på Peter Jacksons små avsteg från grundstoryn för purister är nog att ta i i underkant.)

Hur reagerade filmbolaget?

The Two Towers dök upp som fan edit redan innan den hade släppts på DVD, något som blev 
föremål för ganska mycket uppståndelse – det grundmaterial som använts för att göra The Purist 
Edit visade sig nämligen komma från en ”DVD Screener”; en förhandskopia som skickats ut till 
press och producenter innan filmen haft premiär på bio. Det var alltså illegalt överkommet 
material.

Resultatet är tyvärr att ”originalversionen” (om det nu går att använda det uttrycket om en fan 
edit)  av The Two Towers: The Purist Edit inte finns vare sig listad på faneditsajterna eller 
tillgänglig för nedladdning, trots sitt historiska intresse såsom varande nummer två i den moderna 
faneditvärlden (efter Star Wars I – The Phantom Edit), men det är också en intressant indikation 
på den höga svansföringen hos fan editors; de vill inte befatta sig med något material som gör att 
de blir jämställda med ”vanliga” fildelare – vare sig i juridiskt eller moraliskt avseende.

Dock dök det ganska snart upp en ”remake” av The Purist Edit, nämligen The Two Towers; 
Sharkey’s Purist Edition, som enligt ändringslistorna på fanedit.org har samma målsättning och 
utförande som The Purist Edit – men i motsats till The Two Towers: The Purist Edit, så består The 
Two Towers; Sharkey’s Purist Edition av ”legalt” förvärvat grundmaterial – vilket gjort att den till 
dags dato inte har erhållit reprimander av New Line eller Peter Jackson. 

Filmbolaget har med andra ord genom sin tystnad accepterat denna fan edit – och bekräftar 
därmed indirekt att filmbolagens skepsis gentemot fan edits handlar i mindre grad om ett 
försvarande av de konstnärliga ställningstaganden som gjorts i filmen än om de ekonomiska 
intressen som kan riskeras om fan edits börjar spridas innan filmens ekonomiska potential 
exploaterats i alla tänkbara led; först därefter når filmen det stadium där fan edits egentligen är 
välkomna eftersom de underhåller medvetandenivån om filmobjektet så att eventuell anslutande 
försäljning uppehålls längre än annars.
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DUNE vs 
DUNE – THE ALTERNATIVE EDITION

Dune är från början en roman skriven av Frank Herbert, publicerad 1965. Den följdes sedan av 
ytterligare fem romaner i samma fiktiva universum, men det är den första som ligger till grund för 
filmen av David Lynch från 1984. 

Projektet Dune var, i likhet med de andra exemplen här, segdraget i utvecklingsstadiet, och från 
det att de första planerna på en film offentliggjordes 1971 blev Dune som en otursförföljd het 
potatis, vars väg mellan regissörerna kantades av problem. 

Allteftersom Dune blev mer försenad blev också planerna för filmen alltmer storvulna och 1974 
presenterades projektet av då tilltänkte regissören Alejandro Jodorowsky som en tiotimmars 
spelfilm med bl.a. Salvador Dalí, Orson Welles, Gloria Swanson, Geraldine Chaplin, Alain Delon, 
Hervé Villechaize och Mick Jagger. Musiken skulle göras av Pink Floyd. Konstnärerna Jean 
Giraud (Moebius) och H.R. Giger skulle stå för formgivningen.23

Finansieringen gick raskt överstyr efter att två miljoner dollar spenderats bara i preproduction. 
Projektet såldes vidare, denna gång till Dino de Laurentiis, som hyrde in Ridley Scott som 
regissör, men efter sju månader och tre manusutkast hoppade även han av. 

1981 bestämde Dino de Laurentiis och hans dotter Raffaella (efter att ha sett The Elephant Man) 
att David Lynch skulle vara rätt regissör. Lynch kontaktades och gick med på att både skriva 
manus och regissera, trots att han inte läst (eller ens kände till) böckerna, och överhuvudtaget inte 
var intresserad av science fiction.

David Lynch har uttryckt det såhär: 

I started selling out on Dune. Looking back, it's no one's fault but my own. I probably 
shouldn't have done that picture, but I saw tons and tons of possibilities for things I loved, 
and this was the structure to do them in. there was so much room to create a world. But I got 
strong indications from [producers] Raffaella and Dino De Laurentiis of what kind of film 
they expected, and I knew I didn't have final cut. And little by little - and this is the danger, 
because it doesn't happen in chunks, it happens in the tiniest little shavings, little sandings - 
little by little every decision was always made with them in mind and their sort of film. 
Things I felt I could get away with within their framework. So it was destined to be a failure, 
to me.24

Det är inte svårt att föreställa sig den rävsax Lynch hamnade i, med å ena sidan orimligt högt 
uppbyggda förväntningar från en stor och hängiven skara fans som kände till böckernas kanon i 

18
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detalj – och vilka dessutom fått sin fantasi kittlad med grandiosa planer från Jodorowsky – och å 
andra sidan producenternas krav på att slutresultatet skulle bli en klatschig film av standardlängd.

Sammantaget satte det här David Lynch i en omöjlig sits redan från början; redan i den första 
klippningen hade Lynch gått utanför det han ville göra – och den versionen var ändå drygt fyra 
timmar lång:

Upon completion, the rough cut of Dune without post-production effects ran over four hours 
long, but Lynch's intended cut of the film (as reflected in the 7th and final draft of the script) 
was three hours long. However, Universal Pictures and the film's financiers expected a 
standard, two-hour cut of the film. To reduce the run time, producers Dino De Laurentiis, 
Raffaella De Laurentiis, and director David Lynch excised numerous scenes, filmed new 
scenes that simplified or concentrated plot elements, and added voice-over narrations, plus a 
new introduction by Virginia Madsen. 

Contrary to popular rumors, Lynch made no other version of the movie besides the theatrical 
cut; no three to six hour version ever reached the post-production stage.25 

Filmen var alltså på många sätt en misslyckad kompromiss redan innan den blivit klar; 
producenterna var inte nöjda, regissören var inte nöjd, den ”vanliga” biopubliken, visade det sig, 
var inte nöjd, mottagandet i pressen var minst sagt ljummet (New York Times sågade den ganska 
hårt och i TV-programmet At The Movies utsågs Dune till årets sämsta film) och framförallt var de 
fans som var bevandrade i detta fiktiva universum inte nöjda.26

Efter den misslyckade lanseringen av biografversionen satte producenterna ihop en TV-version 
vilken med hjälp av en hel del extramaterial gjorde filmen längre (176 minuter mot 
biografversionens 137 minuter), innehållande en hel del bortklippt material, och uppdelad i flera 
delar – en version som David Lynch var så missnöjd med att han skrev till The Director’s Guild of 
America om att få sitt namn borttaget från eftertexterna vilket ersattes av pseudonymen Alan 
Smithee.

Sett i ljuset av detta är det inte att undra på att när författaren Frank Herbert 1985 i en intervju 
berättade att det fanns ganska stora mängder bortklippt material började rykten att florera om en 
version som Lynch egentligen velat göra, men hindrats av producenterna – rykten som sägs vara 
grundade på den första grovklippningen som visades för producenterna och Herbert själv och som 
var cirka fyra timmar och tjugo minuter lång.

När det extramaterial som fanns blev tillgängligt för privatpersoner i och med släppet av Dune: 
Extended Version på DVD 2004 hade fan edit-rörelsen etablerats och Dune med sin 
preproductionhistoria av storslagna fiaskon blev en underdog som många ville se upprättad – dels 
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av fans till auteuren Lynch (vilka ansåg att filmen skulle kunna räddas till en acceptabel version 
genom infogande av bortklippt material, till en version liknande den legendariska fyratimmars 
arbetskopian), dels av fans till originalromanerna om Dune, där drivkraften snarare varit att av 
materialet skapa en mer bokstavstrogen version jämfört med böckerna.

Att fan editors inte har tagit till sig det faktum att David Lynch själv tagit bort sitt namn från 
filmen i dess längre versioner kan tyckas egendomligt, men kan förklaras med att deras fandom 
egentligen är mer riktad till originalobjektet Dune än mot David Lynchs auteurskap – den 
undanskuffade auteuren (som inte vill förknippas med den film han inte haft ”final cut” på) 
betraktas här snarare som ett slags kvitto på att producenterna bakom filmen varit okänsliga i sin 
adaption och fuskat bort styrkan i originalhistorien; alltså i förlängingen en förstärkande orsak till 
att göra en fan edit.

Hur hanteras fan edits av Dune av Universal/De Laurentiis idag?

En film som inte varit en kommersiell framgång kan gissningsvis vara mer riskfri att klippa om – 
då inte ens regissören velat ha sitt namn i den blir den mer ett slags ”allmängods” – och inget 
franchise universe existerar runt den. Finns inga pengar att tjäna finns heller ingen drivkraft att 
muta in ett område dit fans inte har tillträde med sina egna versioner av kulturobjektet. 
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Den förhandlade platsen

De fyra fan edits vars bakgrunder här beskrivits har det gemensamt att de gjorts som ett motdrag i 
en förhandling mellan å ena sidan filmbolag/regissör, och å andra sidan fans med en upplevd 
bättre kännedom om det ramverk i vilket en berättelse utspelar sig. Den fan edit som egentligen 
startade trenden, Star Wars I – The Phantom Edit, planterade en idémodell att dess universum (”a 
galaxy far, far away”), redan är en med publiken förhandlad plats, och att kännedomen om denna 
plats inte längre är exklusiv för filmskaparen. Star Wars I – The Phantom Menace, sågs som ett 
avsteg från den förhandlade upplevelsen vilket banade väg för en önskan att korrigera detta hos de 
fans som ansåg sig mer insatta.

I det fiktiva universumets kanon utgör ju filmerna endast tvärsnitt och ögonblicksbilder av större 
och rikare världar, världar vars tillhörighet inte låter sig beskrivas enkelt eftersom de som utför 
det mentala utvecklingsarbetet i mångt och mycket är fans (såklart i samspel med Lucasfilm och 
Lucas själv, men ändå), fans vilka som grupp har uppnått den kritiska massa som gör att deras 
community fortsätter utveckla sig själv, dra till sig nya fans som i sin tur fortsätter utveckla Star 
Wars fiktiva universum, vilket drar till sig fler fans osv i en självsvängande cykel.

Den fandom som uppstod runt George Lucas först genomförda filmer i Star Wars-serien blev 
alltså så stark och lämnades i fred under så lång tid, att Star Wars fiktiva universum kom att ha en 
starkare emotionell tillhörighet till dessa fans än till dess kommersiella ”ägare”, för den 
kommersiella exploateringen har Lucasfilm – än så länge – ensamrätt till, medan den 
ickekommersiella rättens status är mera oklar. Trots att George Lucas de facto är detta universums 
skapare, är han inte längre enväldig inom det. Skaparens frånvaro från objektet gör att de två 
utvecklas åt olika håll.

När George Lucas återkommer med ett nytt avsnitt av sin saga, betraktas han inte av Star Wars-
fansen som en enväldig kraft och auktoritet, utan ifrågasätts både konstnärligt och kommersiellt – 
och utmanas genom att en alternativ version av hans saga presenteras av hans motpart i detta; de 
som bebor och länge har bebott och utvecklat världen han skapat, medan han själv varit 
frånvarande.

Det är alltså inte längre uteslutande George Lucas plats, utan en plats vars innehåll och 
förutsättningar förhandlas med fansen som motpart. Men när upphörde den exklusiva 
tillhörigheten till George Lucas? Och åtnjuter inte det arbete fansen lagt ner något juridiskt skydd?

Den amerikanska lagstiftningens ”fair use” har ofta pekats ut som en möjlig beskyddare av 
material producerat av fans, men detta måste vara ”transformative”, dvs materialet måste ha 
påverkats på ett sätt som gör det såpass fristående från originalobjektet att det inte kan betraktas 
som en ersättare för originalet. Gränsdragningen blir – i likhet med appliceringen av det svenska 
begreppet ”verkshöjd” – luddig och det finns heller inte mycket som har prövats rättsligt, eftersom 
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fans och communities som drabbas av ”cease and desist”-brev (ett slags formaliserad order att 
upphöra med en aktivitet – i det här fallet att genast sluta tillgängliggöra objekt som anses 
inkräkta på annans rätt) vanligen efterkommer avsändarens (filmbolagens) önskan utan att våga 
höja rösten till försvar, även om avsändaren av C&D-brevet ofta inte har grund för sina krav. 27

Det finns en viss (berättigad) nervositet gällande ekonomi i detta; vem vågar satsa sin finansiella 
framtid på att försvara sin fandom mot ett jättelikt företag med väldiga resurser bakom sig? 
Speciellt som en fan edit med nödvändighet måste ligga så nära originalet att den inte förlorar 
kontakt med kanon, vilket gör den möjlig som ”superseding” gentemot filmbolagets version.

Men skulle exempelvis Star Wars vara ett lika framgångsrikt kommersiellt koncept utan sina 
fans? Svaret är förstås nej. Utan fans skulle knappast mer än en film ha producerats; inga 
plastfigurer, leksakslasersvärd eller rymdskeppsmodeller skulle heller sett dagens ljus. Det hade 
inte funnits en bas av potentiella köpare av produkterna. Det försiktiga intresse som George Lucas 
gav uttryck för i inledande skeden tyder dock på att det finns en viss insikt gällande den 
extradimension och de kommersiella möjligheter som fandom tillför ett fiktivt universum.

Steven Spielbergs version av A.I. – Artificial Intelligence ansågs av Kubricks fans avvika från den 
stil och de underliggande meningar som Stanley Kubrick borde ha velat förmedla om man 
studerade hans andra filmer, och utifrån dessa ganska luddiga premisser drog fans till auteuren 
Kubrick slutsatser gällande val av scener, klippteknik osv – för Kubricks fans finns alltså också ett  
slags Skapare, en auteur vars avsikter och tematik hans fans vill samla till ett ”fandom universe”.

Skillnaden mot Star Wars och George Lucas är egentligen bara att i fallet A.I. handlar det om att 
göra sig till uttolkare av en kanon som består av emotionella teman snarare än sammanhängande 
historier på en fysisk plats med återkommande figurer – en auteurkanon om man så vill; svårare 
att bestämt avgränsa eftersom dess ramverk befinner sig så nära vår egen verklighet att det ibland 
korsar och smälter samman med den: det tycks betydligt enklare att ha ett fandom universe som är 
helt fristående. 

Och förstås, grundhistorien i A.I. är ju inte tillräckligt fjärran i sig själv, den upplevs inte som en 
del av en större helhet utan det är filmen i relation till andra filmer av samma regissör som utgör 
denna kanon. Ännu en begränsande faktor är det faktum att ett ”Kubrick universe” inte är 
tillräckligt sammanhållet och därmed exploateringsbart för ett filmbolag, utan denna föreställda 
kanon är så spridd både rättighetsmässigt, känneteckensmässigt och tidsmässigt att den mest av 
allt blir intressant kuriosa för kulturvetare. 

Under den likartade fernissan finns här en skillnad mot motivationen till Dune - the alternative 
edition, vars målsättning på ytan är att skapa den film som David Lynch egentligen skulle ha gjort 
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om han haft fria händer och inte begränsats av producenternas önskemål, vilket skulle placera den 
i facket auteur-orienterade fan edits, och sålunda närmare A.I. än Star Wars och Lord of the Rings, 
vilka ju är justeringar gjorda av fans i syfte att skapa bättre överensstämmelse med en befintlig 
grundhistoria. Ändå är auteurkonnotationerna i Dune svagare än i A.I., eftersom Lynch inte (som 
Kubrick) är död och därför kan försvara sitt ställningstagande mot Dune. Den kanon som fansen 
egentligen bekänner sig till är ju böckernas – inte auteuren Lynchs. Platsen förhandlas sålunda 
inte om – den korrigeras bara bakåt.

The Two Towers liknar Dune eftersom den kanon som skapats av Skaparen (Tolkien) är så 
detaljerad – ingen förhandling äger egentligen rum, utan allt som ändrats i Sharkey’s Purist 
Edition hänvisas bakåt till dokumenterat material från Skaparens egen hand. Här ser vi snarare en 
kalenderbitande fundamentalism, en ovilja att utveckla kanon. För en del mer hängivna 
”Tolkienites” är rentav Peter Jacksons tre filmer att jämställa med fan films som The Hunt for 
Gollum, eftersom de lägger till information till Tolkiens kanon.
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Slutsatser

I en studie av det här deskriptiva slaget kan det vara svårt att dra några tydliga och entydiga 
slutsatser, men några punkter som framgår är: 

• Filmbolagens acceptans för när fan edits är tillräckligt ”transformative” för att falla under "fair 
use" är avhängigt hur mycket pengar de kan tro sig plocka hem framgent. Färdigexploaterade 
filmer lägger inte filmbolagen ner möda på att omgärda med paragrafskydd. 

• Den influens som engagerade fans har på kanon erkänns och uppskattas av filmbolagen, även 
om det ofta sker genom tysta medgivanden.

• Fan editors lockas starkast av arketypiska historier som utspelas på andra platser och i andra 
tidsrymder – fandom överhuvudtaget tycks bli starkare ju längre ifrån vår vanliga verklighet 
dess kanon befinner sig: ”A long time ago in a galaxy far, far away...” (Star Wars), ”The Third 
Age in Middle-Earth” (Lord of the Rings), ”In the year 10, 991” (Dune)  eller en obestämd 
dystopisk framtid (A.I.). Ju längre bort, desto större utrymme för fans fantasi att spela på, och 
desto större kan deras förhandlade universum bli. Umberto Eco har förklarat den dragningskraft 
som fans påverkas av såhär (vilket ifrågasatts, men grundtankarna äger en viss giltighet tycker 
jag):

What are the requirements for transforming a book or a movie into a cult object? The work 
must be loved, obviously, but this is not enough. It must provide a completely furnished 
world so that its fans can quote characters and episodes as if they were aspects of the fan's 
private sectarian world, a world about which one can make up quizzes and play trivia games 
so that the adepts of the sect recognize through each other a shared expertise. Naturally all 
these elements characters and episodes) must have some archetypical appeal [...] The term 
"archetype" does not claim to have any particular psychoanalytic or mythic connotation, but 
serves only to indicate a preestablished and frequently reappearing narrative situation, cited 
or in some way recycled by innumerable other texts and provoking in the addressee a sort of 
intense emotion accompanied by the vague feeling of a déjà vu,  that everybody yearns to 
see again.28

• Mekaniken bakom när fan edits uppstår verkar kunna beskrivas med flödet

Fandom till en kanon (ju mer fjärran den utspelar sig desto bättre – starkare fandom) >

{tidsrymd 1} >

Tillkännagivande av projektstart för filmverk som utspelar sig i denna kanon >

24

28 Umberto Eco, ”‘Casablanca’: Cult Movies and intertextual collage”, SubStance, Vol. 14, No. 2, Issue 
47: In Search of Eco's Roses. (1985): 3



{tidsrymd 2} >

Premiär för filmverket >

(Ju längre {tidsrymd 1} och framförallt {tidsrymd 2} är, desto mer sannolikt blir det att det 
kommer dyka upp en fan edit från fans som inte anser att filmverket överensstämmer med deras 
uppfattning om  den kanon som utgör det gemensamma ramverket).

• Sci-fi och fantasyhistorier är överrepresenterade i fan edit-kulturen, pga att de vanligen både har 
den lockelse som oöverskådliga avstånd i tid och rum utgör (och det därmed följande 
tydliggörandet av arketypiska händelser och ställningstaganden), och ofta en lång {tidsrymd 2} 
på grund av tekniska begränsningar och fördyrande omständigheter kopplade till 
representationen i ett nytt medium.

Slutkommentar

Jag vill till sist också understryka att fan editing är en rörelse som är i ständig utveckling, och att 
jag i detta arbete endast har tragglat igenom grunderna samt skrapat på ytan av det oerhört 
omfattande material som finns – en av de senaste trenderna inom rörelsen är att redigera TV-
serier; när serierna går att hyra via iTunes/internet blir också det digitala materialet tillgängligt på 
ett enkelt sätt, och blotta mängden material som en TV-serie innehåller gör att gränserna för vad 
som är möjligt att uppnå i form av omdirigering av storylines och konstruktion av nya händelser 
nära nog upphävts helt. 

Nya frågor emanerar därmed inom området – när slutar storyn att vara den story som går att 
koppla till en producent som betalat skådespelare och produktionsapparat? Och kan fans tillåtas 
gå hur långt som helst med materialet? Kommer vi att få se en fan edit-kultur som närmar sig fan 
fiction, i en syntes av  kulturella mönster? En rörelse som utifrån en upplevd originalkanon 
dekonstruerar materialet från den kommersiella exploatörens produkt och sedan skapar helt nya 
berättelser med hjälp av de stora mängder professionellt producerade ”byggstenar” som finns 
tillgängliga?

En sak är i alla fall ganska säker: fans går inte att stoppa.
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