Referat
Succéartad tillställning när musikern Nils Lofgren mottog utmärkelsen Årets
Svensk-Amerikan.
Nils Lofgren är den 57:e i ordningen som får mottaga denna hedervärda utmärkelse av Vasa Orden av
Amerika. Ceremonin ägde rum den 26 juni i Göteborg i anslutning till turnén The River Tour med
Bruce Springsteen och E Street Band. Jämsides med en framgångsrik solokarriär, har Nils Lofgren
turnerat med Springsteen och E Street Band i 32 år. 45-årsjubileum som artist firades 2014 med
utgivningen av den eleganta musikboxen Face the Music, som sammanfattar Nils´ liv som
professionell musiker och artist.
Restaurang Swea Hof, Elite Plaza Hotel, Göteborg, hade rullat ut röda mattan för lunchgästerna, som
kom för att hylla Årets Svensk-Amerikan. De välkomnades av Bengt Hammargren och Charlotte
Börjesson från Årets Svenskamerikan-kommitté. Mingel med välkomstdrink avnjöts till mjukjazz och
klassiskt piano, som byttes mot mäktig sång och musik, Va pensiero ur Verdis opera Nebukadnessar,
när Nils med hustru Amy gjorde entré i Florentinska pelarsalen. Paret möttes av publikens jubel
innan toastmaster Erik Gustavson bjöd gästerna att inträda i matsalen.
Catherine Bringselius Nilsson, ordförande i Årets Svenskamerikan-kommitté, hade glädjen att
välkomna gästerna, 95 till antalet, till en fullsatt restaurang. Catherine inledde sitt välkomsttal med
att anknyta till den ljuva svenska sommarens höjdpunkt, Midsommar, som nu firades. Därefter följde
en kort redogörelse för Årets Svensk-Amerikan-projektet, vilka som kan få det och varför. Catherine
gav också exempel på några tidigare Årets Svensk-Amerikaner.
Av hänsyn till festföremålet och engelsktalande gäster hölls talet på engelska. Här ges en svensk
version av inledningen:
Midsommar – vad skulle kunna vara mer genuint svenskt? En sol, som knappt går
ner på natten, snaps, dans runt midsommarstången….och naturligtvis Bruce
Springsteen och E Street band, som spelar för ett utsålt Ullevi!
Vi är mycket stolta över att ha vår egen ”Swede” på scenen – Nils Lofgren, Årets
Svensk-Amerikan 2016.
Catherine hälsade alla gäster hjärtligt välkomna, särskilt riktade hon sig till Nils och Amy
med sonen Dylan, Nils´ släktingar från Värmland, Vasa Ordens Stormästare Tore
Kellgren, Landshövding Kristina Alsér, Kronobergs län, Vice Ordförande Åsa Karlsson
Björkmarker, Växjö kommun.
Catherine hade också nöjet att välkomna 44 medlemmar från Bruce Springsteens band
och medarbetare, som ställde upp mangrant för att hylla sin kompanjon och vän Nils.
”Det är fantastiskt att så många av er är här”, sa Catherine, och föreslog en stor applåd
för dem. Publiken var inte sen att efterkomma uppmaningen.
Avslutningsvis utbringade Catherine en SKÅL för Årets Svensk-Amerikan 2016 Nils
Lofgren!
Det var så dags att njuta av menyn med förrätt, varmrätt och dessert inspirerad av
västkusten och svensk midsommar.
För de musikaliska inslagen under denna festmåltid stod Carolina Friberg med
vokalensemblen Sve:a och musikerna Daniel Björkdahl, piano, och Magnus Bergström,

bas. Visa från Utanmyra, Farfars vals och Värmlandsvisan anknöt till Nils´ bakgrund med
en farfar som lämnade de värmländska skogarna, när han emigrerade till USA 1911.
Inför överlämnandet av insignierna, den gyllene plaketten och diplomet, på denna
hedervärda utmärkelse, sjöngs Gloria av Händel, pampigt och ärofullt, som ett
rockgitarrsolo i italiensk barockstil. Ordförande Catherine Bringselius Nilsson läste upp
motiveringen för att Nils Lofgren utsetts till Årets Svensk-Amerikan 2016. Catherine och
MDER Hans-Åke Rytterdahl, som vid detta tillfälle ersatte DM DL 20 Karl-Axel Bengtsson,
lämnade över insignierna på utmärkelsen till Nils. DM DL 19 Connie Grön och Hans-Åke
Rytterdahl överlämnade distriktslogernas officiella gåvor, ett par Kosta/Orreforsljusstakar och distriktens hedersstandar. Connie Grön gav en beskrivning av Vasa Orden
av Amerika och överlämnade en silhuett i smide föreställande Nils värmländske namne
Nils Ferlin.
Därefter följde gratulationer och gåvor av Stormästare Tore Kellgren, Landshövding
Kristina Alsér, Vice Ordförande Åsa Karlsson Björkmarker, Växjö kommun,
Generalsekreterare Lars Bergman Riksföreningen Sverigekontakt (The Royal Society for
Swedish Culture Abroad), Migrationscentrets representant Lotta Emthammar, och Elsa
Larsson, representant för den värmländska släkten.
Catherine framförde varma hälsningar till Nils från en tidigare Årets Svensk-Amerikan,
Anne-Charlotte Hanes Harvey. Anne-Charlotte framhöll, att som musiker har man en
särskilt bra utgångspunkt för att verka för goda relationer människor emellan. AnneCharlotte hoppades att Nils´ svenska rötter skulle vara en inspirationskälla under många
år framöver.
Nils var märkbart rörd och tacksam över uppvaktningen. Efter sitt tacktal överraskade
han oss med att på dragspel spela Idas sommarvisa. En given succé!
Denna fantastiska tillställning avslutades med ljuvlig sommardessert och två avslutande
sånger: Walk av Freddie Wadling och Shine Silently, Nils Lofgrens egen komposition,
framförd av Carolina Friberg.
Ett annorlunda upplägg av firandet för Årets Svensk-Amerikan var över. Utmärkelsen
skulle traditionsenligt ha delats ut i Växjö, men av turnétekniska- och säkerhetsmässiga
skäl skedde utdelningen i Göteborg mellan de båda Springsteen-konserterna.
På konserten dagen efter firandet hyllade Bruce Springsteen Nils Lofgren från scenen.
Diplomet, som visade att Nils Lofgren utsetts till Årets Svensk-Amerikan 2016, visades på
storbildsskärm för drygt 62 000 konsertbesökare. En extra bonus för Vasa Orden av
Amerika och mig personligen, som huvudansvarig för arrangemanget.
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