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Vasa Orden av Amerika har utsett Årets Svenskamerikan 2016 

 

Nils Hilmer Lofgren, född 21 juni 1951, är professionell musiker med en 

gedigen meritlista, framstående rockmusiker, låtskrivare och multi-

instrumentalist.  

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. På sin mors sida härstammar Nils från Italien. Nils är 

född i Chicago, men familjen flyttade ganska snart till Washington D.C. och 

förorten Bethesda, Maryland, där Nils växte upp. 

Vid fem års ålder började Nils spela klassisk musik på dragspel, ett intresse 

som resulterade i fördjupade studier under tio år. Vid 17 års ålder blev Nils 

professionell musiker. 

Det tidiga 1970-talet innebar turnéer och inspelningar med det egna bandet 

Grin. Nils utvecklade ett samarbete med Neil Young och blev medlem i hans 

band. Nils var också medlem i Crazy Horse vid utgivningen av dess första 

album. 1975 släppte Nils sitt första soloalbum och har sedan dess haft en 

framgångsrik solokarriär med hitlåtar som "Back It Up", "Keith Don't Go", "I 

Came to Dance" och "Shine Silently". 

1984 inledde Nils Lofgren samarbete med Bruce Springsteen och E Street 

Band inför Springsteen's gigantiska turné Born in the U.S.A. Samarbetet med 

Bruce Springsteen och E Street har sedan dess, under 32 år, resulterat i 

åtskilliga turnéer och inspelningar. Parallellt med detta långa engagemang, har 

Nils satsat på sin egen solokarriär med fortsatta utgivningar av soloalbum och 

samarbeten med andra artister. 
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Som medlem i E Street Band blev Nils invald i Rock and Roll Hall of Fame 

2014. 2015 tilldelades Nils Classic Rock Roll of Honour Outstanding 

Contribution Award i London, England. 

Nils Lofgrens 45-årsjubileum som artist uppmärksammades 2014 med 

lanseringen av en omfattande musikbox, Face the Music. Nils bor i Arizona 

med sin hustru sedan 20 år, Amy Lofgren, deras son Dylan och hundar. 

Nils och Amy Lofgren är aktiva i olika välgörenhetsprojekt för människor i 

nöd. De är också good will-ambassadörer för att ge utsatta djur en fristad. 

Vasa Orden av Amerika har äran att tilldela Nils Lofgren utmärkelsen Årets 

Svensk-Amerikan 2016. 

Utmärkelsen kommer att överlämnas i Göteborg i samband med Springsteen 

och E Street Bands sommarturné i Sverige. 

För Årets Svensk-Amerikan-kommitté 2016 

Catherine Bringselius Nilsson 
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Vasa Orden av Amerika har årligen sedan 1960 utnämnt en Årets Svensk-Amerikan för att 

uppmärksamma den svenska utvandringen till Nordamerika. 56 personer har fått utmärkelsen Årets 

Svensk-Amerikan. De representerar ett brett spektrum av kompetens och talang, kvinnor lika väl som 

män, med svenska rötter.  

Mottagare av denna hedersutmärkelse de senaste åren: 
2008 Barbro Osher, generalkonsul, 2009 Anne-Charlotte Hanes Harvey, dramaprofessor, 2010 John E. 

Norton, statsvetare/historiker, 2011 Kerstin Lane, museichef, 2012 Ingvar Wikstrom, entreprenör för 

svensk matkultur, 2013 Martina Arfwidson VD Face Stockholm, 2014 C. Fred Bergsten, ekonom, 

2015 Emily Tepe, artist. 

Bland tidiga mottagare av denna hederstitel märks bland andra nobelpristagaren Dr Glenn T. Seaborg, 

astronauten Edwin Aldrin och skådespelerskan Signe Hasso. 

 

  


