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En emigrants öde                        
 

Av Gunilla Wassenius 
 

 

 

 

 

 

 

Gunilla Wassenius är född i Boden. Hon är barnbarn till Fritiof och Hildur. 

Gunilla utbildade sig till sjuksköterska därefter fil. kand. examen. Hon har 

tjänstgjort inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset som 

klinikföreståndare/administratör. Gunilla är gift och har två adoptivbarn och 

bor i Lerum. 

 

Förälskelse och giftermål 

Fritiof Åström föddes i Nedre Flåsjön den 15 april 1896. Hans blivande maka Hildur 

Isaksson föddes i Orrtjärn 24 februari 1899. Hildur arbetade som hembiträde hos 

familjer i Bodentrakten. Hon blev då bekant med Fritiof Åström 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fritiof och Hildur förälskade sig passionerat och det ledde till förlovning och 

giftermål 23 juni 1917. Hildur var då 18 år och gravid. Makarna fick två barn, Lilian 

född 1917 och Vanja 1920.  

 

Efter första världskriget gick luften ur de flesta av Europas marknader. 

Hildur Åström född Isaksson. Foto 

från författarinnan. 

Fritiof Åström. Foto från författarin-

nan. 
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Fritiof försörjde sig och sin familj med till-

fälliga arbeten i skogen samt vid sågarna i 

Degerselet. Det var svårt att få arbete i Sverige. 

De kämpade på och byggde ett hus i slutet på 

1910-talet med lånade pengar.  

 

För att trygga framtiden och få en bättre tillvaro 

reste Fritiof till Amerika. Meningen var att 

Hildur och flickorna snart skulle komma efter, 

så snart Fritiof lyckats tjäna ihop pengar till 

familjens biljett. 
 

Fritiof lämnade Degerselet i början av maj 1923 

och går ombord på Svenska Amerikalinjens 

fartyg ”Stockholm” i Göteborg den 12 maj 

 

 

 

 

 

Fritiof i Amerika 

Fritiof kom till Ellis Island, New York den 22 maj 1923. Efter att betalat 25 daler för 

”visa” vid landstigning i New York reste han vidare till Minneapolis. Fritiof fortsatte 

Fastigheten Sundsnäs 1:39 Avstyckat 

10/1 1921 Ägare F Åström. Tomten 

bebyggd vid avstyckningen. Foto från 

författarinnan. 

 

 

Skeppet som Fritiof åkte med var M/S Stockholm som då var nordens största ångare. Fartyget 

var 565 fot lång och 62 fot bred. Foto från Kjell Nilsson. 
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i juni till delstaten Washington och tog de arbeten han kan få i Spotzane, Tiger, 

Seattle och Hobart. 

 

Först arbetade han vid en såg nära Tiger (en camp) därefter med att  

 

”lasta virke eller bräder på lastautomobilar, det tyngsta arbete jag hittills 

har gjort”1  

 

I Seattle letade han efter det arbete som ger mest pengar över vintern (olika ackord 

förmodligen skogsarbete). 

 

”Du kan aldrig föreställa dig inte en Menska som man förstår, ingen att 

tala till, jag får gå här ensam och då äro altid mina tankar hos dig och 

vårat Hem”2 

 

Hemlängtan 

Fritiof hade ont i höger sida i ett par månader och den 10 december 1923 måste han 

slutligen läggas in på sjukhus för blindtarmsoperation.  

Operationen gick bra, men det gick inte att återfå krafterna så snabbt han önskade. 

Fritiof längtade hem alltmer och han skrev i sina brev att han saknade sin älskade 

Hildur och längtade efter sina flickor oerhört.3 

 

”Tusen kyssar och hälsningar i tusental till er alla din Frits och mina små 

barns pappa. Godnight i döden trogen Hildur.”4 

 

Det blev allt svårare att tjäna pengar då han inte orkade att arbeta som förut. Han fick 

även problem med tandvärk och måste dra ut sex tänder. Vid ett annat tillfälle råkade 

han såga sig allvarligt över ringfingerleden vid en hyvelsåg. 

 

Våren 1924 börjar det också allmänt märkas av svårigheter att få arbeten (contract) i 

Amerika. Lönerna som tidigare kunde ligga på 8-9 daler per dag är nu endast 2-4 

daler per dag. Fritiof började planera för att resa hem till hösten eftersom han inte 

visste om han skulle lyckats få ihop pengar till biljetter för familjen. 

 

Fritiof förolyckas 

Den 28 juli 1924 omkom Fritiof i samband med sprängning på en byggarbetsplats i 

Olympia, vid den tidpunkten hade han vistats 15 månader i Amerika. 

”He was a thousend feet away from the blast. Stones fell around him and 

one stuck him in the back”5 

                                                 
1 Citat ur Fritiofs ett brev till Hildur 
2 Citat ur Fritiofs brev till Hildur från Tiger, Washington augusti 1923. 
3 När Fritiof brevväxlade med Hildur undertecknade han breven med Frits. 
4  Citat ur Fritiofs ett brev till Hildur 
5  Citat ur brev från företaget Mason County Logging Company, Bordeaux Washington 

   där han var anställd vid olyckan. 
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Fritiof återvände aldrig till Degerselet och han fick aldrig återse sin älskade Hildur 

samt barnen Vanja och Lilian.  

Fritiof är sannolikt begravd i Seattle. 

 

Till Fritiofs dödsannons valde Hildur denna dikt: 

 

Han skall oss vara nära dag 

från dag, 

Igenom lykta dörrar skall han 

sväva, 

Och kring de älskade, de blida 

drag, 

De år, som gå, ett helgonskimmer 

väva. 

 

 

 

 

 

Källor:  Fritiof Åströms levnadshistoria sammanställt av Gunilla Wassenius 

genom uppgifter från sin mormor Hildur och av Fritiofs brev till Hildur. 

Breven finns i Gunillas förvar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


