1

Svaren på frågorna om Skäret och Täfteå
Det har gått några år sedan Täfteå ﬁck ett eget
vykort. Vilket årtionde såg byn ut så här?

Rätt svar: 2 (50-talet)
Det har hänt en hel del sedan Viktor Lindgren gav ut
vykortet över byn. Trots de få gårdarna fanns det två
affärer och en kiosk i byn. Lindgrens hade sin diverseaffär mitt i byn (längs den väg som numera heter Fiskebyvägen i den fastighet som idag är gulmålad).
Handlare Hahr hade sin affär på Stavarn i den
byggnad som knappast målats de senaste 50 åren.
Kiosken, som var det unga Täfteås mötesplats på
50-talet, stod i det vägskäl där dagens byålderman
Nils-Erik Forsberg har sin fastighet.

2

Förr i tiden hade de som bodde i byarna ofta
öknamn. Vad kallades täfteborna?

Rätt svar: X (Täftkråken)
Täftekråken bodde i Täfteå. Sävarschiren (Sävar-skatorna) höll till i Sävar och Tavelschwina i Innertavle.
Öknamnen var uttryck för den rivalitet som fanns
mellan byarna, bl a när det spelades fotboll på den plan
som då låg mellan Strana och Rovågern-vägskälet.

3

Den första stugan på Skäret ägdes av en känd
handelsmannafamilj från stan? Vilken familj?

Rätt svar: 2 (Saedén)
Carl Theodor Saedén hade stuga på Skäret redan på
20-talet!? Saedéns rödtimrade stuga stod framför Forsbergs nuvarande stuga. Saedéns stuga ﬂyttades senare in
till byn, mitt emot barnkolonin, där den står än idag.

4

På tidigt 50-tal fanns inga sommarstugor längst
in på Skäret. Där fanns något annat. Vad då?

Rätt svar: 1 (En ladugård)
Gustav Jonsson hade sin sommarlagård på Skäret. På
50-talet strövade hans kor fritt på halvön. Ladan vid
Rovågersvägen är också en rest från den tiden.

5

Innan Skäret-vägen byggdes, fanns en annan
sorts väg ut till stugorna på halvön. Den var
preparerad med grus och kallades – ja, vad då?

Rätt svar: 1 (Cykelstigen)
Cykelstigen var bra att ha när man skulle cykla till
Lindgrens och köpa 3 liter mjölk i hämtare eller kanske t o m ge sig av till Täfteböle för att köpa mjukt
tunnbröd. Att döma
av bilden här intill
cyklade man inte
bara på cykelstigen
på den tiden...
Den stig som
idag korsar Skäret
är ”modernare” än
cykelstigen, som
drog fram närmare de trakter där kraftledningen
(och Skäret-vägen) nu ﬁnns.

6

In i Strana fanns förr en arbetsplats i den
största byggnaden (som fortfarande står kvar).
Vad för slags arbetsplats var det?

Rätt svar: 2 (Ett salteri)
Salteriet behövdes för att ta hand om den färska ﬁsk
som levererades från Rovårgern med båt.
Vi som var unga på den tiden minns att bryggorna
nere i Strana också användes av äldre damer när de
skulle tvätta sina mattor.

7

Bilden nedan visar hur en stillsam familjepromenad i Täfteå såg ut i mitten av 50-talet.
Vad kallas huset i bakgrunden?

Rätt svar: 1 (Spökhuset)
Ryktet om Spökhuset är förmodligen överdrivet?
Varifrån namnet kommer vet jag inte – men visst
har det också kallats Wallers? Och visst har någon av
stugägarna på Skäret bott i huset?

8

En annan bild från ett vintrigt Täfteå på
50-talet. Det avbildade huset ﬁnns fortfarande
kvar. Vad kallades det när bilden togs?

Rätt svar: X (Saédens)
Familjen Saedén har förmodligen ägt det huset också?
Kanske tyckte de att den från Forsbergs tomt ﬂyttade
timmerstugan blev för trång – och så köpte man sig ett
större hus strax intill istället?

9

Udden som sticker ut mellan Forsbergs och
Grenholms har en gång funnits med på
bild i Västerbottens-Kuriren. Vad hade då hänt?

Rätt svar: 2 (Förrymda kor från Sävar)
När kor rymmer från Sävar hamnar nyheten förstås i
tidningen – men det där om hembränneriet hade kanske
också kunnat vara sant!? Udden lär ha varit ett hembrännarnäste på 20-talet...

10

Stugor kan se ut på många olika sätt.
På Skäret har det funnits en mycket
originell stuga gjord av – ja, vad då?

Rätt svar: X (En buss)
Familjen Forsberg hade under många år en halv buss
som gäststuga – med rullgardin på framsidan som
gjorde det möjligt
för lekfulla barn
att styra kosan till
både Ruskträsk
och Kroksjö.
Trots mycket
arbete blev bussen aldrig riktigt
gästvänlig. Där
bussen förut stod,
står nu en timmerlada – och tur är
väl det!?

