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Sedan klubben bildades har 
man träffat flera nya spelare. Jo-
nathan Borg och Fredrik Hito-
nen har kommit hit för att spela 
Pokémon.

– Jag spelade tv-spelet när jag 
var yngre. Sedan upptäckte jag 
en online gratisversion av kort-
spelet för några månader sedan, 
säger Fredrik Hitonen.

– Jag samlade kort när jag var 
liten och jag slänger aldrig något, 
säger Jonathan Borg som har 
dammat av sin samling.

När de pratade om vad de bru-
kade göra när de var små kom de 
att tänka på Pokémon.

– Därför tog vi upp det nu, sä-
ger Jonathan Borg.

Måndag 11 januari 2016

Nyårskonserten 2016
Schönbrunn Slottsfilharmoniker

Fredag 15.1 kl. 19, Alandica, Mariehamn

Gå 2 betala för 1!
 Ordinarie pris 81,-/71,-. Biljetter från Alandicas reception.

ålandskortetalandstidningen.ax

Hannes Holm fångar 
både allvar och hu-
mor i sin filmatise-

ring av Fredrik Backmans 
succébok om den gamla 
surgubben Ove.

Ove är en man lojal sina 
ideal. Rätt ska vara rätt. 
Regler ska följas. Skyltar 
ska läsas. Några undantag 
är helt otänkbara. Dagens 
människor går inte att lita 
på, enligt Ove är de idioter 
allihop. Med rutinmässiga 
morgonrundor säkerstäl-
ler Ove att bostadsområ-
det han bor i hålls i skick. 
Om någon brutit mot reg-
lerna ser Ove till att denne 
får reda på detta illa kvickt.

I dag har dock Ove för 
sista gången hojtat argt 
med knytnäven åt en bil 
som olovligt kört genom 
kvarteret. I dag har han 
plockat upp den sista fim-
pen från trottoaren. I dag 
har han hängt upp den 
sista arga lappen. För i dag 
ska Ove ta sitt liv. I dag ska 
han återförenas med sin 
döda hustru. Men det vill 
sig inte riktigt som han 
tänkt sig.

Blir varm inombords
Redan under filmens första 
scener ingjuts en lite olus-
tig stämning. Tvära kast 
mellan tragik och komik, 

allvar och lättsamhet, kas-
tar en hejvilt mellan skratt 
och gråt. Kontrasterna är 
stora. Berättelsen är tra-
gisk med mycket mörker. 
Men den är också fylld 
med glimtar av humor.

Rolf Lassgård drar i 
princip hela filmen själv 
som huvudpersonen Ove. 
Han känns praktiskt taget 
skapt för att spela en bitter 

gubbe med ett dolt hjärta 
av guld. Det som gör att 
allt håller ihop är samspe-
let mellan Lassgård och 
Bahar Pars. Pars är riktigt 
bra som Parvaneh. Starka 
är också Ida Engvoll som 
frun Sonja och Filip Berg 
som den unga Ove.

Det är svårt att inte dras 
med och beröras av be-
rättelsen. Det blir väldigt 
sentimentalt. Brister finns 
det, som den lite för upp-
styltade kärlekshistorien 
från Oves yngre dagar och 
den förhastade sista delen. 
Visst märker man också 
av en lite onödig övertyd-
lighet. Men filmen läm-
nar mig varm inombords, 
så jag tar det som ett gott 
tecken.

Matias Juselius

» Film Recension

Mörker med glimtar av humor

Pokémonklubben Åland och andra Pokémonspelare träffades i stadsbiblioteket i lördags. Runt bordet syns från vänster Lukas Lantz, Ping Mon, Bonnie Gunninge,                              Isak Aaltonen, Stefan Lomner, Beppe Lantz, Lion Mon, Frode Lantz, Fredrik Hitonen, Spike 
Gunninge, Jonathan Borg, Samuel Aaltonen, Mio Lomner, Malva Lomner och Hjalmar Sims.

Det gäller att tänka strategiskt när man väljer ut sina 
kort till en match.

Lukas Lantz har spelat Po-
kémon i sju år och har hund-
ratals kort att välja mellan.

”Jag gillar när jag vinner”, säger Ping Mon.

En man som  
heter Ove
Regi: Hannes Holm.

Skådespelare: Rolf Lass-
gård, Bahar Pars, Filip Berg, 
Ida Engvoll, Fredrik Evers.

Speltid: 1 tim 56 min.

Filmen En man som heter Ove är tragisk med mycket mörker. 
Men den är också fylld med glimtar av humor. Pressbild

Pokémon – 60 kort som blir mer än en lek


