
Lova – 1959 års sommarparadis för familjen Palm från Boden. Av Lars 2022. 

Vi kallade det för Lova men på kartan står det Frimanstorpet. Musikern och durspelaren Daniel Nyström, boende på 

Sörsidan, har hjälp mig att lokalisera Love med hjälp av de 

foton som jag skickat till honom. Han har även meddelat mig 

att hans frus morbror känner till att det fanns en stuga med 

namnet Lova där, så det var inget vi hittat på. Namnet 

Frimanstorpet kommer säkert från år 1873 då 

hemmansägare John Forsberg och hans hustru Maria Greta 

Johansdotter, ägare till Högsön 5:4 sålde fyra tunnland till 

evärldelig ägo och besittning till f:d: frälse Åboen Kristoffer 

Friman. Huruvida köparen därefter kunde leva upp till sitt 

efternamn vet jag ej men i köpet förband han sig att förutom 

63 riksdaler även bistå med arbete åt innehavarna av 

hemmanet: två mansdagsverke om sommaren och två om 

vintern.  

Många år senare köpte Valdemar Johansson Frimanstorpet - 

Högsön 5:7 och fick lagfart på - den 16/2 1949. Det 

ursprungliga torpet fanns inte kvar. 

Det enda som vittnade om att det 

funnits var några grundstenar och en 

grop i marken, kanske efter en brunn. 

Huset hade stått i den norra delen av 

5:7, just där stigen kom fram till 

området. Valdemar byggde Lova-

stugan och sålde den för 300 kronor 

som sommarstuga till sin syster Nanny Lundmark (i Malåträsk) och hennes väninna syster 

Lova Vestman (i Luleå) med en tomt om 2710 m2 som avstyckades till 5:29 sommaren 1950. 

Sedan Nanny Lundmark gift sig sålde hon sin del i stugan till syster Lova, som ägde den ensam 

en tid men sedan skänkte den till den kyrkliga stiftelsen Strömsundshemmet som fick lagfart 

28/6 1961. Samtidigt sålde Valdemar 5:7 till Stiftelsen som fick lagfart 2/8 1961. Vid 

försäljningen undantogs en tomtplats som 1963 blev avstyckad till 5:32. På den byggde sonen 

Martin en sommarstuga som såldes 2007 av åldersskäl.  Återstoden av 5:7 och Lovastugan 

5:29 slogs ihop vid förrättningen 1963 till 5:33. Stiftelsen använde platsen som utflyktsmål för 

de läger man anordnade sommartid. Stugan hyrdes ut till allmänheten.  

1951 ekonomisk karta 



Senare såldes stugan och marken eftersom Stiftelsen inte 

hade råd att underhålla och utveckla området. Arne 

Hermansson (i Löddeköpinge) och Kjell Forsberg (Forsberg 

var arkitekt i Luleå, han hade ingen koppling till 

ursprunglige ägaren Forsberg) var båda engagerade i 

byggbranschen och köpte fastigheten för exploatering. De 

fick lagfart 1987 och Hermansson byggde sitt sommarhus 

omedelbart intill Lova-stugan och använde den som 

bostad under byggtiden. Därefter rev han den, exakt när 

minns inte Martin. 

Efter detaljplaneläggningen 1991 avstyckades 5 tomter 

1995 och då bildades Frimanstorpets samfällighetsförening 

som äger 5:33. Ytterligare 4 tomter i närliggande fastighet 

ingår. Kjell Forsberg ägde en av tomterna, men avled innan 

han hade byggt något hus. Hermansson sålde sin fina 

"villa" för några år sedan och flyttade till Skåne. Nuvarande 

ägare till 5:63 heter Lars-Erik Frimodig och Nanna 

Margareta Bergdahl och bor året runt. De förvärvade den 

2019-09-03 för 3,25 mkr. Lite av ödets ironi med tanke på 

namnet Frimanstorpet. 

Namnet Lova kommer från distriktssköterskan Lova 

Westman, som ju ägde stugan tillsammans med Nanny 

Lundmark. Hon var stationerad i byn Vitå och var känd i 

trakten som syster Lova. 

Ser man till datumet på lagfarten för Stiftelsen borde 

vi 1959 ha hyrt av Lova och jag har inget minne av 

att det kom några lägerungdomar dit på utflykt 

medans i bodde där.  Men Lova kan ju i och för sig 

redan hade skänkt stugan till stiftelsen vid denna tid 

men gåvan inte formellt fullföljts med lagfart? Det 

som talar för att vi hyrde av Lova kan vara att vår 

mor Märta arbetade som distriktssjukgymnast i 

Norrbotten. Hon var en pionjär med att träna och 

synliggöra handikappade barn ute i bygderna och 

hon kan i det arbetet troligen ha kommit i kontakt 

med Lova, om hon vid denna tidpunkt fortfarande 

var aktiv som distriktssköterska. Men Martin tror 

inte att Lova hyrde ut så troligen hyrde vi av 

Stiftelsen. 

Martin Johansson var ordförande i Frimanstorpets 

samfällighetsförening när lagfart söktes och 

därigenom fick jag hans adress. Han är 89år gammal 

och bor i Boden och har bistått mig med dessa 

uppgifter. Därtill har han skrivit en egen berättelse 

om Frimanstorpets äldre historia, som bifogas i 

slutet.  

Flygfoto år 1960 



Vår pappa Sven hade nog inte tillgång till den ekonomiska kartan från 1951 utan använde den uråldriga 

Generalstabskartan från 1925 med vägnätet uppdaterat till 1940! 

Familjen Palm flyttade till Boden 1947 men 1959 

stod det klart att flyttlasset skulle gå till Hälsingborg 

till sommaren 1960 på grund av omorganisation 

inom SJ där vår pappa Sven jobbade. Alla tidigare 

somrar hade vi tillbringat i Bohuslän så detta år 

tyckte Sven och Märta att vi borde stanna i 

Norrbotten. Märta brukade berätta att hon vid 

hemkomsten från Bohuslän brukade fråga sina 

vänner och kollegor hur sommaren varit i 

Norrbotten. -Jo tack, vi hade sommar en dag, kunde 

svaret bli. Dock inte 1959 som blev en 

rekordsommar i hela Sverige. 

Den byggnad vi hyrde 1959 var med dagens 

mått enkel men 1959 tämligen normalt, i vart 

fall för en sommarstuga – ingen el, inget 

rinnande vatten, bilväg flera hundra meter 

bort. Då låg det helt avskilt utan grannar, något 

som jag tror våra föräldrar och i synnerhet vår 

mamma gillade.  

Femtio meter från huset låg en helt egen 

sandstrand. På bilden, fotograferat åt väst, ser 

man två av våra båtar på svaj. Spättan och 

Piggjollen Götola. På bilden med plask, tagen norrut, ser man 

roddjollen Tvära till vänster och Piggjollen till höger uppdragna 

på stranden. Bägge byggda av Sven i vårt hus i Boden. 

Fram på sommaren köptes en OK-jolle, nr 34, av en kommunist 

som målat den illröd och döpt den till Nikita II. 



Sandstranden var långrund 

och inbjöd till diverse lek. 

Har ses Torsten och Gösta 

utmana Lars i målet. Fotot 

taget åt sydost. 

 

Tväran var vår käraste båt och sorgen var 

stor när Sven o Märta tappade den på 

Skagerrak 20 år senare. Den återfanns 

aldrig. På bilden, tagen åt sydost, är Torsten 

12, Lars 10 och Gösta 14 år. 

Väster om stranden var en slyskog där 

Torsten och jag en gång la en huggorm vi 

dödat/hittat? på en myrstack. Strax efteråt 

gick vi på ett jordgetingbo och fick springa 

ut i vattnet och dränka oss i en minut för 

att bli av med dem.  

En gång seglade Gösta, Torsten och jag själva mot 

Råneålandet med Spättan. Vi tyckte det var otroligt 

långt bort och man kan ju undra vilken koll vi hade på 

grund som det var gott om av sjökortet att döma, 

även om det var ca halvmetern djupare då än idag på 

grund av landhöjningen.  

Torsten klyver, Gösta staplar?, Kerstin och Märta 

sågar. Kerstin, då 10 år, gillar fortfarande att såga och 

nu även träsnida, fröet såddes kanske här. Ved 

behövdes till köksspis och 

kanske till värme någon gång.                               

Kerstin: jag minns att jag sov i 

en liten säng i ”vardags-

rummet” där även mamma 

och pappa sov. Nedanför min 

säng gick en myrstig , jag 

kunde se myrorna när jag 

lutade mig över kanten på 

sängen. Jag minns också 

huggorm och att ni la den på 

myrstacken. Kerstin hävdar att 

vi blev bjudna på en 

blåbärskaka typ som en paj 

fast luftigare, av de som vi 

hyrde av och att det möjligen 

kunde vara något recept fån 

trakten. Jag var vansinnigt 

förtjust i den men tyvärr har vi inte receptet kvar och våra försök att återskapa den har inte lyckats 

 



Sven fyllde 45 år och hade stort kalas söndagen den 5 juli med inbjudna gäster, familjerna Lagercrantz (som bodde i 

lägenheten under oss i Boden), Hult (med sommarstuga vid Luleälven), seglarna Marklund från Harads (med 

sommarstuga på Hertsön). Många olika lekar för barn och vuxna och jag minns det som en fantastiskt kul fest.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Märta, Kerstin, Agneta? och fru Hult 

Märta t.v. 

Karin Lagercrantz t.h. 



FRIMANSTORPET I STRÖMSUND av Martin Johansson 
 

I över 40 år har vi haft en sommarstuga i Strömsund utanför Råneå på en plats, som kallas Frimanstorpet, 

beläget på norra sidan av Rånefjärden vid Rödberget. Hela området om 2 hektar gränsar mot vattnet och har 

en mycket fin långgrund badstrand. Dess södra del bär spår av uppodling med svagt synliga diken mellan vad 

som kan ha varit tegar. Längs ena sidan är stenar upplagda. Landhöjningen är tydligt skönjbar vid stranden, 

där den en gång i vattnet upplagda stenarmen nu helt och hållet ligger på land. Ett stycke längre upp från 

stranden räknat kunde man, när vi 1963 började bygga vår stuga, se rester av en husgrund och en djup grop, 

förmodligen en brunn. 

 

Området har en ganska märklig historia, som är värd att rädda till eftervärlden. Den 10 augusti 1873 försäljer 

Johan Forsberg och hans hustru, Maja Greta Johansdotter i Högsön till ”f:d: frälse Åboen Kristopher Friman 

i berörde by” ett markområde om 4 geometriska tunnland ur sitt skogsskifte på Bäckelön. Området skall mätas 

från sjöstranden vid Rödbergsviken ”och uppföre tils det utgör den ovanbenämnda vidden.” Köpesumman 

utgör 60 Rdr: Rmt. (riksdaler riksmynt) samt att köparen skall utgöra fyra mansdagsverken om året, två på 

sommaren och två på vintern eller värdet i pengar. Köpeavtalet är undertecknat genom bomärken av säljare 

och köpare. Enligt lagfartsprotokollet får det ur fastigheten Högsön 5:3 avsöndrade området beteckningen 

Högsön 5:7. 

 

Av husförhörslängden för Strömsund 1870-1879 framgår att Kristoffer Friman med hustrun Brita Lena 

Josefsdotter från Nederkalix och sex barn den 26 november 1872 flyttat till Strömsund från Lilldockas i Råneå 

socken. Lilldockas var en by om tre gårdar, belägen mellan Tallberg och Dockasberg vid Vitåälvens övre del. 

Numera finns där ingen fast boende. 

Kristoffer, som var född den 6 mars 1827 i Rånbyn, flyttade till Lilldockas tillsammans med sin 17 år äldre 

broder och hans familj någon gång på 1850-talet. De försörjde sig och sina familjer som nybyggare. Tillvaron 

måste ha varit hård för de båda familjerna med tanke, dels på nyodlandets mödor i ett kärvt klimat och dels på 

missväxtåren på 1860-talet. Prästen har tillfogat en anteckning efter hustruns namn: ”Hon vill flytta”, vilket 

talar sitt tydliga språk. Maken har dessutom, vilket framgår av en annan anteckning straffats för stöld och 

dryckenskap. 

 

I födelseboken för den 6 mars 1827 framgår, att Kristoffers föräldrar är ”cosacken Jacob Fjäder och hans 

hustru Catarina Pehrsdoter i Rånbyn”. Om denne Jacob Fjäder står följande skrivet i boken Råneå socken 

1654 – 1954 av Engelbert Byström: 

 

I en skrivelse från kyrkoherde West-Eurén till Härnösands Domkapitel år 1810 kunna vi läsa följande: ”Vid 

ryska truppernas återtåg genom denna socken efter fredens afslutande deserterade en kosack, som kallar sig 

Jacob Fjäder och vilken sedermera härstädes kvarstadnat. Nu begär han att få bygga äktenskap med 

Bondedottern Catharina Pehrsdotter ifrån Råne by, dertill hon äfven alltid förklarat sig benägen, ehuru 

derifrån afrådd både af Lärare (prästerna) och Föräldrar. Dessa sednare hafva nu mera sedan de funnit 

dotterns ihärdiga vilja vara den att äkta Jacob Fjäder, äfven övergått på dotterns sida - - -. Fjäder talar blott 

några ord bruten svenska, hvarföre icke utrönas kunnat hvad Religionsförstånd han äger.” Domkapitlet gav 

tillåtelse till giftermålet. En Jacob Fjäders son Christoffer antog namnet Friman och bosatte sig i Lilldockas. 

 

Familjen Friman lämnade alltså en hård tillvaro i Lilldockas och återvände mot kusten, varifrån de båda 

makarna kom. Nya vedermödor väntade. Ny mark skulle brytas och odlas. Det kan inte ha varit lätt. En fördel 

fanns dock med det nya stället. Det varma havsvattnet höll på höstarna frosten borta så att säden kunde mogna. 



En gammal Strömsundsbo, Johan Larsson. berättade, att han mindes att man odlade vete där, vilket var ett 

sädesslag, som var svårodlat här på dessa breddgrader. 

 

I de följande husförhörslängderna kan man följa familjen Friman. I 1880 - 1889 års längd är Kristoffers namn 

överstruket, vilket tyder på att han avlidit under perioden. Sönerna Emanuel och Fredrik står upptagna som 

sjömän och äldsta dottern Kajsa Britta flyttar 1889 till Nederluleå. Kvar finns änkan med tre barn. I den 

följande längden 1890 - 1899 finner man arbetaren Torparen Fredrik Friman född den 7 augusti 1862. Han är 

sedan den 18 augusti 1889 gift med Vendla Lovisa Jemdal född den 2 april 1870 och makarna har tre barn, 

Johan Anton, Wendla Eugenia och Albert. Fredrik har alltså återvänt från sjön och övertagit torpet. Kristoffers 

änka har tillsammans med sonen Johannes flyttat till Nederkalix socken, varifrån hon ju ursprungligen kom. 

 

Fredrik får 1893 Kungl. Maj:ts tillstånd att emigrera och han och hustrun flyttar samma år till Nordamerika. 

Ett år senare följer de tre barnen efter. 

 

Hur gick det då med torpet? Friman hade ådragit sig en skuld hos handlanden och disponenten, Albert Rånlund 

i Strömsund och pantsatt torpet hos denne. De följande uppgifterna har jag fått av min far, som på 1940-talet 

hade anledning att forska i saken. Rånlund sålde torpet till en direktör Andersson i Baltiska skogsbolaget i 

Munksund. I köpet ingick också Valvfors sågplats i Orrbyn. En kapten Furtenback blev näste ägare. Han ska 

ha vunnit torpet på poker! 1946 ägdes området av en fru Hedström i Gäddvik. Hon hade fått det som betalning 

för en fordran, som hon hade hos kapten Furtenback. 

 

Anledningen till att min far kom med i kedjan av ägare var, att hans syster, (min faster), ville bygga en 

sommarstuga i närheten. Hon var lärarinna och skolade i Malå socken. Nu ville hon tillsammans med en god 

vän, en distriktssköterska, skaffa sig en sommarbostad vid kusten. Pappa kände till området, som han trodde 

tillhörde stamfastigheten 5:3, och de båda damerna blev överförtjusta. När han började undersöka 

ägandeförhållandena rullades den här historien upp. Han fick köpa området av fru Hedström och byggde en 

stuga åt faster och syster Lova, som hennes väninna hette. Jag och mina syskon tillbringade många härliga 

sommardagar där på 1950-talet. Så småningom skänktes stugan till den kyrkliga stiftelsen 

Strömsundshemmet, som sommartid bedrev lägerverksamhet för barn och ungdomar. Stugan och badstranden 

utnyttjades av dessa lägerdeltagare under några år. Min fru deltog till exempel i ett konfirmationsläger där och 

badade då för första gången i havet, något som långt senare kom att upprepas många gånger. När pappa sålde 

hela området till Strömsundhemmet, tog han undan en tomt, som jag senare fick och där vi byggde vår stuga. 

Det är en härlig plats, som nu rymmer fyra sommarstugor. 

 

En påminnelse om de ursprungliga bosättarna fick jag en sommardag någon gång på 1970-talet. En taxiägare 

från Råneå, som skjutsat några badgäster dit berättade, att han en gång, troligen på 1950-talet, skjutsat en äldre 

svenskamerikansk dam med båt från Kängsön till den här platsen. Hon berättade, att hon var född i torpet där 

och ville nu besöka platsen. Hon vandrade upp till platsen där stugan stått och plockade med sig en tallkotte 

som minne. Det måste ha varit Fredrik Frimans dotter, Wendla Eugenia, som var född 1892. 

 

Martin Johansson 

 

Tillägg: (2015-08-20) 

Utredning av släktskap mellan Kristoffer Friman och Harry Friman f 1928-05-12 och tidigare boende i Råneå 

(f n i Strömsund): 

Harry är son till Rebecka Sofia Friman född 1905-04-19 i Strömsund och dotter till Otto Friman född 1870-

05-03. Han var i sin tur son till Anders Friman och Maria Sofia Persdotter i Lilldockas. 

Anders var brorson till Kristoffer Friman. Bröderna flyttade båda från Rånbyn till Lilldockas 

 


