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Från att spela postpunk i ett framgångsrikt band till att bli en katalysator för andra 
musiker. Kire Nilsson har hängt med i musikbranschen sedan tidigt 80-tal och sett 
allt från en ung Laleh till dödsmetal på den stora scenen i Musikens Hus.  

I det affischerade rummet på kontorsplanet i Musikens Hus sitter den svartklädde Kire 
Nilsson tillbakalutad på den vita stolen. Armarna och benen är i kors, men ansiktet är 
vänligt och öppet med en antydan till ett leende. 

– Jag bestämde mig för att jag kan skita i skolan för att jag ska bli rockstjärna istället, 
säger Kire Nilsson lite generat och skrattar.  

Och så blev det. Kire, tidigare Erik, Nilsson grundade bandet Ladomir i sin hemstad 
Helsingborg. De spelade som förband åt Tant Strul, fick en hitlåt som spelades på det då 
populära radioprogrammet Lilla Bommen och en spelning på Ritz i Stockholm -87.  

Hans låtskrivande har påverkats av tidigare studier i filosofi, ett spår han snubblade in på 
för att kunna köpa en trummaskin under 80-talet till sitt band.  

—  Jag ville köpa en trummaskin och fick reda på att om man börjar plugga på universitet 
så får man bidrag. Den slukade halva.  

Trots framgångarna med Ladomir, så upphörde bandet. Den tänkta inspelningen av en LP 
uteblev. En av anledningarna till splittringen var projektet Mazola Party som han hade 
tillsammans med Fredrik Furtenbach, som idag arbetar på Ekot i Sveriges Radio P1.  

Mazola Party var mer syntpop än punk och spelade in åtta singlar. De hade flyt, men ett 
genombrott kom aldrig.  

— Man kan undra vad som hänt om man fortsatt med Ladomir egentligen, säger han och 
blir tyst en stund.  

Musikens hus 
Redan andra dagen efter bandets flytt till Göteborg 1985 steg den då 18-årige Kire Nilsson 
in på det då kommunägda Musikens Hus och frågade efter en replokal. 

— När jag kom in i huset var det ett ungdomshus. Sen har huset växt med oss på något 
sätt.  

Efter en ekonomisk kris i kommunen beslutade sig engagerade i Musikens Hus att köpa 
upp fastigheten som en förening, där Kire Nilsson ingick.  

Sen dess har grundidén varit att det inte ska vara ett genre-hus. Ena kvällen ska det vara 
dödsmetal, sedan poesikväll, salsa och syntpop. Konserterna ska rikta sig till olika publiker 
och utföras av alla sorts musiker.  

En av de unga musiker som spelat på Musikens Hus var Laleh som gjorde intryck på 
honom när hon stod på scenen som 14-åring. 

— Jag visste att hon skulle bli stor. Vissa har det, andra inte, säger han. 

Att vara ung musiker idag skiljer sig från hur det var tidigare. Det som har förändrats är 
spridningen av musik och att det saknas lokaler för live-spelningar.  
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—  Idag är det extremt lätt att sprida sin musik. Men att kasta ut vatten i havet gör ju inte 
att havet stiger på något sätt. 

Kire Nilsson berättar att varje litet samhälle i Sverige hade musikföreningar, vilket gjorde 
att det fanns pengar att hyra band för och ge utbetalning till. 

– Utbudet var mindre då, så hände det något i Motala kom folk dit. Nu händer det mycket 
överallt hela tiden, påpekar han.  

En fot i branschen och den andra i musiken 
Den fortsatta utvecklingen av Musikens Hus är sett i ett konstnärligt perspektiv samtidigt 
som han producerar musik vid sidan av. 

— Man tänker inte, nu har jag gjort den här låten, så nu kan jag sluta som artist, förklarar 
han den kreativa processen med att iscensätta nya idéer för Musikens Hus och hans egna 
musik. 

Idag samarbetar han med “Hisingens Greta Garbo”, Charlie Storm. Storm har arbetat med 
musiker som Håkan Hellström, Mando Diao och In Flames. Tillsammans skriver de nya 
låtar när det finns tid och för att det är roligt. 

När Kire Nilsson ser tillbaka på det han har gjort i livet, känner han sig nöjd. Han menar på 
att det uppstår problem när man inte vill släppa drömmen om framgång.  

— Man måste definiera framgång på ett annat sätt. Helt enkelt på vad man själv får ut av 
det och det man vill göra i livet, avslutar han och lägger händerna i knät.  


