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Firandet av Sverigeamerika dagen och John Ericsson i Filipstad 2017 08 05 

Firandet började i Långban där många mötte upp vid Anna Carolinas kök. Många från loger i 

våra båda distrikt var där. Representanter från Amerikanska Ambassaden, Kinship Center och 

John Eriksson sällskapet och många gäster var på plats. Värd för lunchen var Filipstads 

kommun som representerades av Marina Isaksson och Torbjörn Parling. 

Efter kaffet och kakan tackade DL 19 distriktsmästare Maggie Ahlin Thelin Filipstads 

kommun för maten innan färden gick vidare mot fortsatt firande i Filipstad. 

Då vi kom fram till Mausoleet hade en stor publik samlats. Växlande molnighet med tidvis 

härligt solsken värmde oss alla. I Fanborgen fanns Svenska, Amerikanska, Kanadensiska, 

Vasa Ordens och ODD Fellows fanor. Kommunfullmäktiges ordförande Marina Isaksson höll 

hälsningstal och berättade om en del av John Ericssons liv och uppfinningar. 

Sveriges nationalsång sjöngs innan en hälsning från den Amerikanska Ambassaden 

framfördes av The Head of the Publik Affair’s Mark Cameron. 

Härefter spelades och sjöngs den amerikanska nationalsången. 

FDM Connie Grön berättade om Vasa Orden. Hon berättade också om John Ericssons sista 

resa från USA till den sista vilan i det vackra Mausoleet. Därefter presenterade Connie Årets 

Svensk-Amerikan Jan Eliasson som sedan tillsammans med representant från hemvärnet 

genomförde kransnedläggningen. Därefter sköts svensk lösen, 2 skott följt av en slutfanfar. 

Alla tog sig sedan ner för den branta backen för att under Erik Gustavssons kunniga och 

inspirerande ledning ta oss igenom det historiska slaget vid Hampton road. Slaget mellan 

Merrimac och Monitor som fick stor betydelse för utgången av inbördeskriget. 

Resan gick sedan vidare till Karlstad och firandet av 2017 års Svensk-Amerikan Jan Eliasson. 

Ett hundratal festklädda och glada människor samlades på Kinship Center. 

Här fick vi njuta av flickor från Gundega baletten under ledning av Gunta Liede. Vi fick se en 

mycket fin och välstämd repertoar och regnet häll sig borta. En stämningsfull start på denna 

festkväll. 

Vi tog sedan den korta promenaden över gatan till Stadshotellet. Kommunalrådet Christian 

Norlin hälsade oss välkomna. 

Ordförande i kommittén för Årets Svensk-Amerikan Connie Grön presenterade Årets Svensk-

Amerikan Jan Eliasson. Connie läste motiveringen och överlämnade den Gyllene plaketten. 

Vackra Orrefors ljusstakar med Vasa Ordens emblem överlämnades av VO i kommittén 

Catherine Bringselius Nilsson. DL 19 och DL 20s distriktsmästare Maggie Ahlin Thelin och 

Olle Wickström överlämnade distriktens hedersstandar. 

Jan höll sedan ett mycket trevligt tacktal och berättade episoder från sitt fantastiska liv. 

Text Connie Grön 
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