Polisen i Strömstad är baserad på Gösta Unefäldts kriminalroman
med samma namn som filmatiserades och sändes som deckarserie i SVT. Serien sågs
av en miljonpublik och fick beröm för sin trovärdighet. Den numera bortgångne
Per Oscarsson gjorde en lysande gestaltning som polischef och Stefan Ljungqvist
blev riktigt folkkär som den något tröge polismannen Evald Larsson.
POLISEN SOM VÄGRADE SVARA
Tre män kommer in på SE-Bankens kontor i Strömstad. Några minuter senare är banken ockuperad
och tre personer tas som gisslan. Bankdirektören, en kamrer och en kassörska. Men polisledningen i
Strömstad bemöter rånarnas krav med total tystnad. Alla bankens telefoner kopplas till en automatisk
telefonsvarare som uppmanar rånarna att ge sig. Polismannen Evald Larsson försöker dock lösa situationen på egen hand….
INSPELAD 1982
POLISEN SOM VÄGRADE GE UPP
En kvinna, Birgit Spjut, försvinner spårlöst. Försvinnandet är en ovanlig händelse i Strömstadstrakten
och ger underlag för spekulationer, skvaller och förtal. Har Birgit övergett sin man Tore? Är det en
olyckshändelse eller är det frågan om ett mord? Polischefen Gustav Jörgenson, arbetar tålmodigt
tillsammans med sina närmaste män, Bo Kronberg och Nils Gryt, för att lösa gåtan. De får viss
hjälp av polisman Evald Larsson, vars misstag leder rätt.
INSPELAD 1984
POLISEN SOM VÄGRADE TA SEMESTER
Ett äldre par hittar en naken död kvinna mellan klipporna under sin morgonpromenad. Polisen i Strömstad har ingen aning om vem hon är eller vad som är motivet. Läkarens utlåtande är att mordet begåtts
av någon som verkligen vet hur man bär sig åt. Detta är ett fall som håller på att sluta riktigt illa… Tack
och lov så finns den klumpige polisen Evald Larsson till hands, som för en gångs skull får agera hjälte
INSPELAD 1988
POLISEN OCH DOMARMORDET
Polisen och Domarmordet tar sin början i Tingshuset i Strömstad, där den gamle lagmannen
Ambjörn Kvintus härskat i bort åt 30 år. Han är en mäktig man och det finns onekligen många som
tycker ganska illa om honom. Denna dag i augusti börjar med att Ambjörn Kvintus vaknar bakrusig
i ett samtalsrum och störs snart av vaktmästare Elof Blom… och den slutar med ett lik i Tingshuset.
INSPELAD 1993
POLISEN OCH PYROMANEN
En pyroman härjar i Strömstad. Samtidigt inträffar ett mord i Stadshuset. Har bränderna och mordet
möjligen något samband? Polischefen Jörgenson och hans kollegor jobbar febrilt för att spåra
pyromanen och mördaren. På polisstationen i Strömstad har man nu fått förstärkning av två kvinnliga
poliser och polisman Evald Larsson har återigen blivit uttagen för att tävla i pistolskytte-VM för poliser.
INSPELAD 1996
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