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Just nu planeras en drama- 
serie om Sally Salminen  
baserad på Ulrika Gustafssons  
biografi över författaren.  
Det skriver film- och video- 
produktionsbolaget Onerva  
Pictures på sin hemsida.

År 2019 utkom den åländska lit-
teraturvetaren och författaren 
Ulrika Gustafsson med biografin 
”Min ljusa stad – Sally Salmi-
nen, livet och litteraturen” (Ap-
pell förlag). Onerva Pictures har 
nu ingått ett optionsavtal med 
henne om bokens film- och tv-
rättigheter.

Produktionsbolaget skriver på 
sin hemsida att de fick känne-
dom om Sally Salminen genom 
en artikel i Helsingin Sanomat 
sommaren 2019. När sedan Ul-
rika Gustafssons bok kom ut 
tog de kontakt med henne: ”Det 
stod snart klart att det inte fanns 
någon lika kunnig om Sallys ex-
traordinära liv som Ulrika”.

Samarbetar
Boken ”Min ljusa stad” fung-
erar nu som inspiration för den 
miniserie med samma titel som 
Onerva Pictures listar som ett av 
sina projekt under utveckling.

Serien ska bestå av sex avsnitt 
om vardera 54 minuter och am-

bitionen är porträttera Sally Sal-
minen ”på ett så autentiskt sätt 
som möjligt”. Regissör är Inka 
Rusi medan Tanja Rusi och 
Pauli Pentti producerar.

Sally Salminen föddes 1906 på 
Vårdö och dog 1976 i Danmark. 
Hon emigrerade 1930 till USA 

där hon arbetade som hembi-
träde medan hon på sin lediga tid 
skrev sin debutroman ”Katrina”. 
Sammanlagt gav hon ut 17 böcker 
och ett stort antal noveller och 
artiklar.

Annika Kullman

Salminenbiografi kan bli tv-serie

Onerva Pictures planerar en tv-serie om Sally 
Salminen, baserad på Ulrika Gustafssons  
biografi ”Min ljusa stad”. Foto: Daniel Eriksson

Efter andra världskriget skulle 
man i landskapet på allvar börja 
med att satsa på att knyta sam-
man skärgårdsbyarna med väg-
bankar och broar. I Föglö knöts 
Östersocken ihop med Sonbo-
dalandet i och med byggandet 
av Brändöströmsbron 1958. Att 
den byggdes påstås ha berott på 
dåtida kortruttplaner som Bo 
Wilenius vid landskapsstyrelsen 
förfäktade. Det blev ingenting 
den gången heller av planerna. 
Hängbron som byggdes kom i 
folkmun att kallas Golden Gate.

Med allt tyngre och tätare tra-

fik höll den inte måttet och för-
stärkningar gjordes för några år-
tionden sedan. I och med de nya 
kortruttsplanerna blev förnyan-
det av bron akut och 2020 revs 
den gamla hängbron. En tillfällig 
konstruktion leder nu trafiken 
över sundet medan Eriksson 
Bygg Ab bygger en ny bro. Det 
blir ingen hängbro denna gång, 
men redan nästa år ska den stå 
färdig enligt tidningsuppgifter 
senaste sommar. Om det blir nå-
got av kortruttsplanerna återstår 
att se.

Det romantiska fotografiet av 

Golden Gate i dagens Backspe-
gel hittades i en fallfärdig back-
stuga invid gamla folkskolan i 
Hummersö. Det är taget från 
Brändösidan då bron var allde-
les ny och marken där den tar 
iland på andra sidan sundet till-
hör faktiskt Finholma by, även 
om många kanske tror att det 
skulle vara en del av Sonboda. 
Golden Gate ersatte en liten färja 
som tidigare forslade folk och 
fä över sundet mellan Bofjärds 
varv i Sonboda och Rågholma på 
Skogbodasidan.

Östersockens Golden Gate är borta

I back-
spegeln

Under självstyrelse- 
jubiluemsåret presenterar 

etnologen Kjell Ekström 
varje vecka ett fotografi i 

Ålandstidningen – det blir 
såväl äldre som nyare bilder 

från hela Åland. 

Om du har ytterligare upplysningar om  
fotografiet eller vill kommentera det  
– skriv till kjell.ekstrom@aland.net  

Välkommen med på en nostalgisk resa 
genom vårt fantastiska landskap!

Brändöströmsbron i Föglö sedd från Brändösidan. Foto: Ur Kjell Ekströms samling

Allkonstverk om tolv lumparlänningars liv
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I början av veckan samlades en del av de medverkande i arbetsgruppen på Nybonds, Krogstad, i Lumparland. Här syns fotografen Marcus Boman, författaren Leo  Löthman, initiativtagaren och projektledaren Grete Sneltvedt, bildkonstnären 
EvaMaria Mansnerus, ljudteknikern Alexander Lindberg, producenten Sheyda Shafiei och forskaren Regina Santamäki Fischer. 

kring vår äldsta generation.
– Vi lever i ett samhälle med 

väldigt många äldre och vår 
syn på den äldre människan 
har ändrats. Plötsligt har den 
gamla människan blivit in-
tressant.

Projektet kan utökas med 
fler konstnärliga uttryck fram-
över, säger Grete Sneltvedt.

– Vi har talat om att försöka 
få till ett samarbete med Fä-

röarna och Island där det 
verkar finnas ett ännu större 
intresse att ta tag i äldres be-
rättelser.

Grete Sneltvedt med boken ”Jag lever än! 12 berättelser från Lumparland”.
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