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Polisens informatör har blivit en känd profil 
Charley Nilsson, 60 år 1 december, har blivit känd genom polisen. Han informerar 
media om olyckor, brott och andra tråkiga händelser i Nordvästskåne. 

Av:  
Mats Hylén 

 

Yrkesbanan började i föräldrarnas bageri. Nu är Charley Nilsson en profil som informatör vid 
polisen. Bild: FREDRIK JOHANSSON 

 
Under uppväxttiden i Bjuv, Billesholm och Helsingborg kallades han Carl-Hugo Nilsson, andranamnet 
efter pappa Hugo som drev bageri och konditori tillsammans med mamma Ella. 
 
I övre tonåren föll Hugo bort men inte utan problem. Under militärtjänsten vid sjukvårdare vid T4 i 
Hässleholm fanns en annan Carl Nilsson i slafen över.  
 
— Då började lumparkompisarna kalla mig för Charley för att skilja oss åt. Jag tyckte det kändes bra och 
jag började så smått att använda smeknamnet även i andra sammanhang. När jag vid 26 års ålder började 
på polisen i Helsingborg fanns där flera andra Carl Nilsson så sedan dess har jag använt "artistnamnet", 
säger Charley Nilsson, som fyller 60 år lördagen den 1 december. 

Sedan 1995 informerar han tidningar, radio och tv om stora och små händelser i Nordvästskåne. Det 
handlar om stölder, olyckor, skadegörelse, granntvister, huliganbråk, försvunna människor, butiks- och 
bankrån, misshandel och mord. 



 
— Det är förstås mest elände att berätta om men jag har blivit ganska luttrad. Men det är klart att även jag 
blir illa berörd av grova våldsdåd, inte minst när barn är inblandade. 

Under sina första 20 år på polisen arbetade han mestadels som fotograf med uppgift att dokumentera 
bland annat stöldgods, knark, fotspår och fingeravtryck. I jobbet ingick också att fotografera brottsplatser 
med döda kroppar. 
 
— Jag var bland annat med 1986 när vi i samband med de så kallade rumänmorden grävde upp en kvinna 
på Råå vallar. Under min tid som informatör är dubbelmordet på Hallandsåsen då två unga kvinnor 
lämnades att dö i vinterkylan, ett av de fall som känslomässigt berört mig mest. 

Genom tv har Charley Nilsson blivit en känd profil och det händer att obekanta personer tar kontakt. 
 
— Det är bara trevligt. Jag tycker om att snacka med folk 
 
Han är också positiv när journalister ringer och vill få fram uppgifter. 
 
— Jag är väl medveten om medias viktiga roll och försöker ge så mycket information som jag kan. Det är 
viktigt att vara tydlig och inte berätta mer än vad som är klarlagt. Samtidigt måste vi oftast med hänsyn till 
inblandade personer och utredningsläget hålla vissa uppgifter för oss själva. 
 
— Jag tycker att journalisterna är duktiga på att sammanfatta information. Under alla dessa år har det bara 
hänt någon enstaka gång att jag blivit felciterad eller redigerad på ett sätt som jag inte kunnat acceptera. 

Trots att negativa händelser dominerar det som ska informeras om trivs Charley Nilsson bra med sitt 
jobb. 
 
— Det är omväxlande, spännande och i regel mycket att göra. Normalt sett jobbar jag dagtid men när det 
händer stora saker på kvällar och helger blir jag inringd. Då blir det full fart! 
 
Fritiden ägnas åt hus och trädgård men det finns också ett stort musikintresse. Sedan mitten av 1970-talet 
medarbetar Charley Nilsson i musiktidskriften "Jeffersson" med artiklar, foton och skivrecensioner. Han 
har gjort flera USA-resor, där han intervjuat artister och skivbolagsfolk. 

Släktforskning är ett annat intresse. Efter föräldrarnas bortgång på 1990-talet satte Charley Nilsson i gång 
och började intervjua släktingar. Han kompletterades med letande i kyrkoböcker och många besök på 
Landsarkivet i Lund och andra arkiv. 
 
Efter två års detektivarbete hade polisinformatören ställt samman en skrift på 126 A4-sidor med fakta och 
information om släkten sedan början av 1800-talet. Han fortsatte med en liknande kartläggning av sin frus 
släkt och har för avsikt att återuppta forskandet om några år. 
 
— Jag hade en lugn och trygg barndom. Även senare i livet har jag haft tur med det allra mesta och är 
tacksam för det liv som jag fått och får leva. 

Charley Nilsson är sedan 1971 gift med Ingemo som fyller 60 år till våren. De firar sina födelsedagar med 
en gemensam fest i februari månad. 

GRATTIS Charley Nilsson 

Aktuell: Fyller 60 år 1 december. 
Bor: Villa i Rydebäck. 
Familj: Hustrun Ingemo, vuxna sönerna Pär och Johan. 
Yrken: Konditorlärling, lagerarbetare, chaufför, fotograf, vaktmästare, facklig företrädare och informatör. 
Favoritmusik: Blues, jazz och gospel. 
Senast lästa bok: "Profitörerna" av Leif G W Persson.  


