
H i s t o r i k

När Matz Bladhs första gången såg dagens ljus, nyårsafton 68-69, var det inte helt okomplicerat.
Redan vid första spelningen hotade arrangören med gageavdrag för kontraktsbrott. Orkestern var
nämligen bokad under det gamla namnet Jean Thorgny´s och arrangören i Ramshall utanför
Laholm hade föga förståelse för att killarna tyckte att namnet Matz Bladhs lät mycket bättre.
- Vi hade även på förslag “Fyrvaktarna”, berättat killarna i orkestern, men så här i efterhand kan
man nog säga att vi valde rätt. Anledningen till namnbytet var att vi skulle ge ut vår första skiva
inför ett stort orkesterforum i Falkenberg 1969. Vi ville skapa en ny identitet och då var ett
namnbyte mycket viktigt.

Orkestern bestod på den tiden av Jan-Eric Andersson, Mats Persson, Nisse “Bladet” Nilsson, Evert
Karlsson och Börje Albrektsson
Beslutet att satsa pengar på första skivan är kanske det viktigaste beslut som tagits. Endast några
månader efter skivsläppet blev singelns huvudspår “Har inte någon sett min brud” testad på
Svensktoppen. Visserligen kom den aldrig in på listan utan hamnade på 14:e plats. Matz Bladhs
fi ck nya rubriker och ett namn i folks medvetande. Inte mins efter att Mats Persson i samband med
detta antydde i Aftonbladet att Svensktoppens producent, Lars Gurell, var mutad av de större
banden i branschen. Bland milstolparna i orkesterns historia kan också nämnas att den första
orkesterbussen köptes i mitten av 70-talet. Då var det så ovanligt, så kvällstidningarna skrev om det
I samband med en fi kapaus på en parkeringsplats under en turné 1981 kläcktes en annan bra idé.
Det var då som begreppet “Leende dansmusik” myntades. Efter att ha smakat på uttrycket en tid
bestämde man att skivorna i fortsättningen skulle få detta namn, detta blev en framgångssaga...

Medlemmar i Matz Bladhs genom tiderna
Albrektsson, Börje 1969 - 1973
Nilsson, Nils 1969 - 1973
Andersson, Jan- Eric 1969 - 2001
Persson, Mats 1969 - 1982
Karlsson, Evert 1969 - 1970
Bengtsson, Stellan 1970 - 1999
Haagren, Per Olof 1973 - 1974
Andersson, Ulf- Gösta 1973 - 1976
Svensson, Hasse 1974 - 2007
Strandh, Sture 1976 - 1994
Schmid, Hans 1981 - 1983
Lindberg, Göran 1983 – 1991 & 2004 - 2010
Sahlin, Paul 1991 -2004
Olsson, Patrik 1994 - 2004
Eriksson Mattias 2004- 2006
Landberg, Göran 2006 - 2011
Joakim Andersen 2008 - 2011

Matz Bladhs 2012
Karlsson, Lars Olof 1987 -
Olén, Niclas 2000 -
Nilsson, Conny 2010 -
Kenstam, Sören 2011 - 
Nordling, Håkan 2011-
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