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5 frågor till duon bakom Nordic Folksong,
mottagare av Thora Ohlssons stipendium 2014

Vilka är ni?
Emelie Hill, frilansjournalist, och Andreas Lindström, filmskapare och frilansande producent. Emelie 
har mångårig erfarenhet och har blivit publicerad i många svenska dagstidningar och magasin. Hon har 
också arbetat för Scan Magazine här i London, först som nyhetsredaktör och därefter som frilans, och 
hon medverkar också regelbundet i Kyrkobladet med krönikor och artiklar. Intresseområden är, förutom  
Anglo-Svensk kultur, även psykologi, i synnerhet existensiella frågor, samt alternativ medicin och hälsa. 
Andreas har under de senaste tre åren arbetat med filmskapande och har bl.a. spelat in musikvideos och 
konserter med pianisten och kompositören Johan Hugosson. Andreas har också jobbat tillsammans med 
City of London Choir, pop bandet Magnetic Echoes och Europeiska väderinstitutet ECMWF. Idéen om 
Nordic Folksong föddes våren 2013 och Emelie och Andreas började jobba med det första avsnitten strax 
därefter, tack vare ett stipendium från Anglo-Swedish Society. Duon har även många andra projektideér 
som de hoppas förverkliga någon gång framöver. 

Vad handlar projektet Nordic Folksong om?
Nordic Folksong är en dokumentärfilmsserie som handlar om att lyfta fram svenska kreativa individer som 
flyttat till London/England, som satsar på sig själva och vågar tro på sitt hantverk, och som har lyckats bygga 
ett ”varumärke” runt sitt eget hantverk. Det finns så många framgångsrika kreativa svenskar som inte är 
kända av den stora massan. Uppdraget är att lyfta fram och fördjupa oss i dessa människors liv i form av 
personliga och innehållsrika videoporträtt, där de får berätta sin historia och publiken får ett smakprov på 
vad de håller på med.

Hur är det färdiga projektet tänkt att presenteras?
Vår ambitionsnivå är mycket hög och vi siktar på att skapa en högklassig dokumentär som tilltalar den 
”breda massan”, ett slutresultat som vi hoppas att kommer att inspirera och beröra. Inledningsvis kommer 
filmerna att presenteras på Nordic Folksongs officiella hemsida (www.nordicfolksong.com) men vi hoppas 
att framöver pitcha till TV-kanaler både i England och Sverige. Thora Olssons stipendium har gjort det 
möjligt att filma det tredje avsnittet. När dessa tre avsnitt är klara känner vi att vi har kommit en bra bit 
på väg och hoppas att då påbörja ”pitchandet” till olika tv-kanaler. Vi har dessutom ytterligare sju profiler 
som vi vill fortsätta filma därefter.

Vilka personer intervjuar ni?
Två profiler är redan klara, och vi håller nu på med efterarbetet, och hoppas att vi ska få dessa lanserings-
klara under våren 2015. Det första avsnittet handlar om Tommy Franzén*, Londonbaserad dansare som 
kom på andra plats i  ”So you think you can dance” (BBC producerad danstävling) och blev under 2012 
nominerad till en Oliver Award för ”Outstanding Achievement in Dance”. Avsnitt nummer två handlar 
om Maria Smedstad – illustratör och serietecknare bosatt i Southampton. Maria står bakom serien ”Em 
Cartoon” som bl.a. publicerats i The Sun och i gratistidningen The London Paper. 

Vi är just nu i förproduktionsstadiet inför avsnitt nummer tre som kommer handla om Pernilla Iggström* 
– konstnärinna med London som bas. Pernilla har en fascinerande livshistoria som tar sin början i Korea 
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via Arboga och Singapore och som nu alltså 
landat i London. Dessutom har vi en lista av 
andra intressanta kreatörer om vi hoppas kunna 
porträttera i framtiden, när vi har funnit fler 
finansiärer för att kunna möjliggöra detta.
 
Ni fick Thora Ohlssons stipendium 2014. 
Vad betyder det för er?
Thora Ohlsson stipendiet betyder naturligtvis 
väldigt mycket för oss, inte bara det ekonomiska 
stödet utan också själva erkännandet som visar 
att vårt projekt tilltalar människor som fått höra 
talas om det. Tack vara detta bidrag kan vi alltså 
nu filma avsnittet om Pernilla Iggström. Vi hoppas 
givetvis att vi ska få tillfälle att visa filmerna för 
församlingen vid något tillfälle inom den närmaste 
framtiden.

*Ni kan läsa ett reportage om Tommy Franzén i Kyrkobladet nr 3/2014, 
och om Pernilla Iggström i nr 4/2014. 

www.nordicfolksong.com

Thora Ohlssons stipendium
Svenska kyrkan i London har ett kulturstipendium som delas ut årligen. Pengarna i Thora Ohlsson Cultural 
Fund har donerats av sjukgymnasten fröken Thora Ohlsson. Hon var en mycket aktiv kyrkorådsledamot under 
första halvan av 1900-talet och ansvarade för vad som nu är “köksståndet” under julmarknaden. Hon var 
också en blåstrumpa, en suffragett, som kämpade för kvinnlig rösträtt. Grundplåten till stipendiet härrör från 
en insamling vid en av hennes födelsedagar och har sedan fyllts på av Thora Ohlssons stiftelse i Lund. 

Stipendiets syfte är att stärka de engelsk-svenska relationerna.Totalt upp till £6000 per år delas ut av 
fonden och stipendier ges för studier av engelsk kultur och kyrkoliv. Särskild hänsyn tas till sökandes 
anknytning till Lund. 

Senast 30 april 2015 skall ansökan vara oss till handa. Ansökan, tillsammans med CV och bilagor, skickas till 
The Swedish Church in London, “Thora Ohlsson Cultural Fund”, 6 Harcourt Street, London W1H 4AG. 

Stipendieutdelning sker i samband med nationaldagsfirandet på Svenska skolan i London, 6 juni 2015. 

Behörig att söka stipendium från Thora Ohlsson Cultural Fund är alla förutom de som är:
- anställda av Svenska kyrkan i London eller anställda av Svenska kyrkan för att verka i London
- Trustees på Svenska kyrkan i London
- närmast anhöriga (make/maka, partner, förälder, barn) till något av ovan nämnda

Stipendiater 2014: 
Johan Hugosson, pianist och kompositör, £2400. Johan deltar regelbundet i Svenska kyrkans musikliv och 
var intervjuad i Kyrkobladet nr 1/2014. 
Karin Rubenson, teologistudent, £2400. Karin höll den 25/1 2015 föredraget “Barns roll i gudstjänsten” på 
Svenska kyrkan i London. 
Emelie Hill, journalist & Andreas Lindström, filmare, för projektet Nordic Folksong, £1200.
Emelie och Andreas presenteras här bredvid.

ansök nu!

Läs en bok!
BIBLIOTEKET PÅ KYRKAN I LONDON
Du vet väl att du som är betalande 
medlem har tillgång till ett helt 
bibliotek med böcker och filmer här 
i kyrkan!? Det finns alltid aktuell 
litteratur och vi ser till att köpa in 
svenska filmer för både vuxna och 
barn. Välkommen att låna hem något 
nästa gång du har vägarna förbi!


