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Här spelar Bruce Springsteen in en hemlig intervjufilm med hustrun Patti
Scialfa.
– Jag brukade lyssna på Nils skivor och ville att mina skivor skulle låta
likadant, ska Bossen ha sagt under intervjun.
Samtidigt stannade han inne på hotellet under dagen och vilade upp rösten
inför måndagskvällens konsert.
Efter lördagens succékonsert på Ullevi höll Bruce Springsteen, 66, Patti Scialfa, 62,
utåt en låg profil.
En av anledningarna kan vara Bossens stämband – världsstjärnan lät misstänkt hes
under sin lördagsspelning och i morgon kväll är det dags för sommarens andra
Ullevi-spelning.

"Var fantastiskt"
Keyboardisten Roy Bittan berättade för Expressen om känslorna efter lördagens
konsert.
– Det var fantastiskt. Göteborg är fantastiskt.
Keyboardisten Charles Giordano hade positiva känslor även han.
– Jag hade den bästa dagen i mitt liv i går.
Klockan 14 på söndagen höll Vasaorden av Amerika, en svensk-amerikansk
vänskaps- och kulturorganisation, en ceremoni för gitarristen och svenskättlingen Nils
Lofgren inne på hotellet Elite Plaza och restaurangen Swea Hof.
LÄS MER: Här lämnar Bruce Springsteen Ullevi
Den legendariske gitarristen utnämndes till Årets svenskamerikan 2016.
“Nils Lofgren har svenskt påbrå på sin fars sida. Hans farfar emigrerade till staten
Oregon, USA, 1911. Den Lofgrenska familjen har sitt ursprung i Värmland. Lofgren
känner varmt för sitt svenska arv och håller kontakt med sina släktingar i Sverige,
skriver Vasaorden av Amerika i ett pressmeddelande.
Bland annat överraskade Nils Lofgren de knappt hundra gästerna med att spela "Idas
sommarvisa" på dragspel.
– Det var överväldigande och vackert. Vårt crew var där, min familj, bandet. Jag är
inte van vid att vara i fokus, det var en underbar dag, säger Nils Lofgren.
På plats fanns förstås Bruce Springsteen och Patti Scialfa för att hylla Nils Lofgren,
som varit en del av The E Street Band sedan 1984.
– Bruce var på väldigt gott humör, hans fru var med också, säger Catherine
Bringselius Nilsson, ordförande för årets svenskamerikankommitté.

Hyllade Nils Lofgren
Bruce Springsteen kom senare till ceremonin än de övriga gästerna och satt i ena
änden av salen där tillställningen hölls.
– Han ville inte stjäla uppmärksamheten från Nils, men han var med. Jag pratade lite
med honom, säger Catherine Bringselius Nilsson.
I en film som spelades in, enbart för internt bruk för Vasaorden av Amerikasmedlemmar, talade paret om sin vänskap med Nils. Enligt uppgift till Expressen ska
Bruce Springsteen bland annat ha sagt:
– Jag brukade lyssna på Nils skivor och ville att mina skivor skulle låta likadant. han
är en underbar musiker, han är en sådan musiker som helt enkelt är musik. Det
rinner i hans ådror och ben, det pulserar genom hans kropp. Det blir inte bättre än så.
Paret ska ha pratat om sin relation, och efter intervjun ska de ha gett varandra en
stor puss.
Nils Lofgren kramades om och några ur sällskapet sjöng “Ja må han leva”, eftersom
gitarristen tidigare i veckan fyllt år.
Efter ceremonin bjöds gästerna på middag inne på restaurangen.
LÄS MER: Största ögonblicken med Bruce Springsteen - i Sverige
Till förrätt serverades Kalix löjrom med smörstekt toast crème fraiche, gräslök, rödlök,
citron och dill. Huvudrätten bestod av spätta med skirat smör, kapris, smögenräkor,
dill och kokt svensk färskpotatis. Till efterrätt bjöds det på marinerade svenska
jordgubbar vaniljglass och biscotti.
– Det kändes som en härlig midsommarfest. De sa det också att det var väldigt
speciellt för dem, att få vara med om något sådant här. Det är once in a lifetime,
säger Catherine Bringselius Nilsson.
Enligt uppgift försvann Bruce Springsteen upp på hotellrummet efter tillställningen,
men strax efter 21 gick han ut och skrev autografer till fansen.
Nils Lofgren ser fram emot måndagskvällens konsert:
– Vi ser fram emot det. Vi ska spela en massa olika låtar, det kommer bli en
fantastisk kväll med en fantastisk publik. Det är som ett VM som du vet att du
kommer vinna. Vi spelar på hemmaplan, säger han.
Följ GT på Facebook och Twitter – där kan du diskutera och kommentera alla våra
artiklar!
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