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ingenjör i mediateknik men insåg 
snart att han inte var någon ingen-
jörstyp. Då hans intresse för bild och 
berättande höll i sig sökte han till 
dokumentärfilmslinjen vid Biskops 
Arnö Folkhögskola där han kom in.

– Som dokumentärfilmare är jag 
intresserad av att observera det var-
dagliga livet utan stora gester och 
känslor. Jag vill få inblick i något jag 
inte förstår vid första anblicken. Fil-
men Olga av Paul Anders Simma 
som visades på filmfestivalen är ett 
bra exempel på ett berättande jag vill 
komma åt. Ett berättande som kom-
mer från hjärtat och är genuint och 
angeläget.

Arbetat med en dokumentär
Oskar Östergren är bara 39 år men 

har redan gjort ett antal filmer och 
två av dem har vi kunnat se på SVT 
under julhelgerna: Åtta årstider och 
kortfilmen Stoerre vaerie (Norra 
Storfjället) som nu är Guldbagge-

– Vi behöver en festival med ini-
frånperspektiv, med samer som fil-
mare, regissörer och producenter. 
Vi behöver berättelser där samer har 
makten.

– I arbetet för samiskt självbestäm-
mande framöver är konst och kultur 
viktigt.

I år på Kulturhuset var det bara 
film som visades men nästa år hoppas 
Oskar att  även samisk konst finns 
på plats. Dellie maa samarbetar med 
urfolksfilmfestivaler världen över 
trots sin litenhet och i Sverige hjälper 
Oskar till med att distribuera samisk 
film så att den kan visas på filmkväl-
lar eller i andra sammanhang överallt 
i landet.  

Bild och berättande
Som liten var Oskar Östergren in-

tresserad av bild men tyckte att foto/
film som media mer tillhörde välbär-
gade stadsbor och inte var något för 
honom så han utbildade sig först till 

Jag besökte Urfolksfilm-
festivalen Dellie maa (Änt-
ligen) på Kulturhuset i 
Stockholm den 12 decem-
ber 2015 och kunde under 
en lördagseftermiddag ta 
del av samiskt filmskapande 
genom ett antal spännande 
kortfilmer som ville för-
medla den samiska kultu-
ren inifrån.

Dokumentärfilmen Olga av filmaren 
Paul Anders Simma visades också, en 
fascinerande film om en sameflicka 
på den ryska tundran. En ung ensam 
flicka i en renskötarbrigad med en 
fantastisk berättarförmåga. Paul An-
ders Simma följde henne i de vardag-
liga sysslorna och man blev helt berg-
tagen av hennes berättelser.

I festivalprogrammet står att det är 
en festival för att fler ska veta mer om 
urfolk. Film är bästa sättet att upp-
leva, förstå och skapa debatt, tycker 
Oskar Östergren i Tärnaby. Han är 
filmaren bakom Dellie maa, den sa-
miska urfolksfilm- och konstfestiva-
len. Den hölls i höst för tredje gången 
i Tärnaby, festivalens hemmaplan. I 
år gästspelade den i Stockholm och 
Umeå också. På Dellie maa visades 
i år 34 filmer, varav 27 kortfilmer, 
drama, animation och dokumentä-
rer, från tio länder.

"Konst och kultur viktigt"
Jag ringde upp Oskar Östergren, 

initiativtagare och eldsjälen bakom 
festivalen för att få veta mer om festi-
valen och tankarna bakom.

Han berättar att han länge burit på 
idén om att anordna en urfolkfilms-
festival i Sverige. Det finns på många 
platser runt om i världen, men inte i 
Sverige. Ingen nappade dock på idén 
så han beslöt att göra det själv.

Bild ur dokumentärfilmen ”Olga” gjord av den samiske filmaren 
Paul Anders Simma.

Dellie maa, Sveriges enda 
urfolksfilmfestival

Handlingen: Olga blir av de post-sovjetiska myndigheterna 
stämplad som mentalt handikappad. En föräldralös flicka som 
följer råbarkade renskötare längs flyttningsvägarna. I verklighe-
ten är hon en väldigt klipsk samisk tonåring och en mästerlig 
historieberättare...
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sina filmer visa på urfolksgemenska-
pen. 

– Jag vill med mina filmer och 
filmerna som visas på festivalen ge 
kunskap om vad ett urfolk är och att 
det inom ett urfolk finns olika åsik-
ter och tankar och att det är urfolket 
själva som definierar sig, inte stor-
samhället, den svenska staten.

Avslutar samtalet med  Oskar och 
önskar honom lycka till vid Guld-
baggeutdelningen den 18 januari och 
hoppas filmen Stoerre vaerie vinner 
som bästa kortfilm - och ser fram-
emot att se Sameblod på bio under 
året.

Ingrid Jonsson

– Vi vill inte ha restriktioner i 
form av olika teman för festivalen 
utan tvärtom visa på mångfald och 
olikheter.

– Vi vill att festivalen ska visa upp 
många bilder av urfolkets röster, inte 
baka ihop alla filmer till en enda 
röst. Så ser inte det samiska folket ut, 
det är många röster.  Vi vill visa upp 
många bilder som leder bort från den 
allenarådande bilden av vad en same 
är, en same med renar.

– Vi vill genom filmerna sprida 
bilder som leder bort från schablo-
ner om det exotiska folket på fjället. 
Detta blir först möjligt genom ett ini-
frånperpektiv, att samer själva, gör/
producerar film.

Ge kunskap
Oskar låter nu mycket engagerad 

och menar att det görs många filmer 
på temat Identitet och att det behövs.

Men han själv är inte intresserad av 
Vem är jag?-temat utan han vill med 

nominerad som bästa kortfilm och 
redan vunnit pris som bästa kortfilm 
på Urfolksfilmfestivalen, Imagina-
tive i Toronto, Kanada.

Under 2016 kommer långfilmen 
Sameblod ut som är regisserad av 
Amanda Kernells som även regisserat 
Stoerre vaerie. Oskar är producent 
repektive samproducent för de fil-
merna. Oskar Östergren berättar att 
han under en längre tid arbetat med 
en dokumentär om svensk samepoli-
tik, hur lik sig svenska statens same-
politik är, nu som då, och den hoppas 
han snart kunna avslutas men det har 
tagit sin tid då han inte vill att det ska 
bli bara paroller.

Vill du framhålla någon speciell 
film från festivalen?

– Det är svårt att göra men som 
dokumentärfilmare vill jag gärna 
lyfta fram filmen Olga vilket jag 
redan gjort och samtidigt säga att det 
viktiga med festivalen är att visa upp 
många bilder av urfolkets röster.

Oskar Östergren i Tärnaby är filmaren bakom Dellie maa, den 
samiska urfolksfilm- och konstfestivalen.  Foto: Nina Andersson
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