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Här är polisen en dokumentärfilm av oskar&oskarsson  
 
”Det är High Chaparall...” En man drabbad av ett inbrott sammanfattar sin syn på hur det ser ut i 
Lappland idag. I den här dokumentärfilmen följer vi polisen i Södra Lapplands Polisdistrikt. Jan-Erik är 
fjällsonen som jobbat i Tärnaby och Sorsele i 40 år. Niclas stockholmspolisen som ville norrut och 
hamnade i Vilhelmina. Vi följer dem parallellt under ett normalt år. Här kan du aldrig förutse vad som ska 
hända härnäst eller vart du måste åka. Kvällar och helger är det fritt fram för ”buset” då närmaste polis 
kan finnas 25 mil bort. Folk tar då saken i egna händer och polisens bästa vapen är även det jobbigaste: 
Alla känner alla, alla känner Polisen.  
 
Filmen sänds i SVT2 söndagen den 29:e oktober kl. 20.00 
 
 
Titel:  Här är polisen  
 
Idé, foto, ljud, klipp: Oskar Östergren,  
 Fredrik Oskarsson 
Genre: Dokumentär 
Längd: 58 min 
År: 2006 
Land: Sverige 
Visningsformat: Beta SP 
Musik: Strayfolk 
Medverkande: Jan-Erik Hansson,  
 Niclas Rasmusson 
Produktion: oskar&oskarsson 
Samproducenter: SVT dokumentär,  
 Film i Västerbotten 
Projektledare SVT: Hans Lindeberg 
Ljudbearbetning: SVT 
Färgkorrigering: SVT 
Grafisk profil: Hitsville Graphix 
Premiärvisning:  Umeå Filmfestival,  
 September 2006 
 
Webb: oskarochoskarsson.se 
     

 
 
    

 
 

 

 
 

 
   

Oskar Östergren och Fredrik Oskarsson  
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Oskar (f. 1976) kommer från Tärnaby och 
Dorotea och de är bland annat utbildade på
filmskola, Biskops-Arnö 2002-2004. Tillsamm
tionsbolaget oskar&oskarsson, som har sin bas
Själva beskriver de Här är polisen som: 
upptäckter, bekräftade klichéer och en förjäklig
här.” En lågmäld film som framkallar både skra

idigare filmer på SVT: -30° (725 000 tittare, 2005),  Längs Guldgatan (med Kn

fn:    070-555 13 17 (Oskar), 070-640 23 67 (Fredrik), 090-120 180 (Kontor
ail:   oskar@oskarochoskarsson.se, fredrik@oskarochoskarsson.se 
dress: oskar&oskarsson, Nygatan 2A bv, 903 25 Umeå 

Missa inte filmen och säg till din granne. 
 

www.oskarochoskarsson.se 
Fredrik (f. 1979) från 
 Nordens Dokumentär-
ans driver de produk-
 i Umeå.   
”En blandning av nya 
 sanning om situationen 
tt och obehag utlovas. 

utte Wester, 2005)  
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