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Henrik Granö, en av Finlands mest 
legendariska gitarrister är död. 
Granö blev känd i gruppen The 
Sounds på 1960-talet. 

– "Hencka" hade varit sjuk länge 
så nyheten om hans död kom inte 
som en överraskning. Det är sorg-
ligt. Jag har förlorat en vän och mu-
sikvärlden en mycket skicklig musi-
ker, säger kollegan och vännen Jus-
si Raittinen när HBL når honom på 
sommarstugan i Lojo. 

Jussi Raittinen spelade tillsam-
mans med brodern Eero i The 
Sounds 1963–64. Henrik Granö går 
till historien som gitarristen som 
charmade finländarna med solot 
till låten Emma. Det var ursprung-
ligen en folkmelodi från 1929 som 
blev populär under krigsåren.

The Sounds grundades hösten 
1961 och i den ursprungliga uppsätt-
ningen ingick förutom Granö också 
Bobi Söderblom på gitarr, Peter Ek-
man på bas och Johnny Liebkind på 
trummor.

– Henrik Granö var tveklöst en av 
60-talets bästa gitarrister och inom 
ståltrådsmusiken den bästa. Han var 
en tekniskt skicklig gitarrist som fick 
ut allt av sitt kunnande. Han hade en 
fördel i och med att han hade spelat 
violin. Det utgjorde grunden till hans 
melodiska spelande, säger Raittinen. 

Sounds, Scaffolds, Strangers och 
Esquires var band som hörde till 
ståltrådsmusikens första våg i Fin-
land. Jussi Raittinen och brodern 
var medlemmar i Esquires.

– Vi lyssnade ofta på The Sounds 
på deras spelningar. Det var efter en 
spelning då Bobi Söderblom hade 
flyttat till Åbo som jag föreslog att 
jag och Eero kunde ansluta oss till 
The Sounds så att Eero skulle spela 
trummor, jag kompgitarr och John-
ny Liebkind kunde koncentrera sig 
på sjungandet. Då ville Sounds få 
in lite mer styrka i sången och in-
te bara satsa på instrumentalmu-
sik. The Sounds var ett oerhört ru-
tinerat band och det berodde på att 
bandet hade många spelningar bak-
om sig.

Singeln Hei Tytöt/Kaipaan Sua, 
som gavs ut i slutet av 1963 var den 
första låten med sång inspelat av ett 
ståltrådsband. Våren 1964 lämna-
de bröderna Raittinen bandet för 
att grunda Eero, Jussi & The Boys. 
The Sounds höll på till hösten 1965. 
Henrik Granö hade en lång paus i 
det aktiva musicerandet och jobba-
de bland annat som lärare i Kyrk - 
slätt. 

– Jag hade inte hört något av 
"Hencka" på många år innan hans 
bror Matts bjöd mig in till Finns folk-

högskola 1991 för att hålla ett före-
drag om den finländska popmusi-
kens historia. "Hencka" bodde nä-
ra skolan och då spelade vi tillsam-
mans en stund. När ståltrådsmusi-
ken upplevde en renässans under 
2000-talet första decennium så fick 
jag ofta förfrågan om hur man kun-
de återuppliva The Sounds, men jag 
hade ingen andel i deras comeback. 

Det skulle dröja 46 år innan The 
Sounds gjorde en comeback på stål-
trådsmusikfestivalen i Nastola 2011 
med originaluppsättningen förutom 
att Johnny Liebkind var ersatt med 
Henrik Granös son Wille på trum-
mor. The Sounds är fortfarande ak-
tiva i dag. 

– "Hencka" var alldeles lysande 
på de spelningar jag upplevde inn-

an han på grund av hälsoskäl slu-
tade i bandet 2014. Efter det träffa-
de jag honom några gånger, säger 
Raittinen. 

Henrik Granö blev 74 år. 
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Musikern  
Henrik Granö 
har dött

 ■ The Sounds fotograferade 1963. Från vänster: Johnny Liebkind, Bobi Söderblom, Peter Ekman och Henrik Granö.  
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Musikern Henrik Granö har gått ur tiden.

– En av de saker pandemin har lärt 
oss är det viktiga i att hitta under-
hållning som hela den hemmasittan-
de familjen kan samlas kring.

Det säger Tony Hale, känd från 
tv-serier som Arrested Development 
och inte minst Veep. Han syftar på 
den nya Disney Plus-serien Den mys-
tiska Benedict-klubben.

– Det här är inte bara för unga 
vuxna, det är något för de äldre ock-
så, menar han.

Hotar världen
Serien bygger på en framgångsrik 
amerikansk bokserie som handlar 
om den egendomlige herr Benedict, 
spelad av Tony Hale. När en konspi-
ration hotar världen samlar han en 
kvartett med föräldralösa barn som 
får i uppdrag att ta sig in på ett un-
derligt institut som finns på en svår-
tillgänglig ö. Här tror Mr Benedict 

att han ska hitta orsaken till det som 
hotar världen.

– Det som är så intressant är att 
det här är inga barn som är super-
hjältar och kan flyga. Om de alls har 

några superkrafter, så är det deras 
empati och intelligens. De är oerhört 
listiga, det är det som gör att Bene-
dict tror att de kan hitta källan till 
konspirationen. Själv är han är en 

färgstark och älskvärd person, som 
drivs av viljan att hitta sanningen, 
säger Hale och tillägger.

– Jag har en stor respekt för alla 
barnskådespelare i serien. Bara det-
ta att få en roll i stor tv-serie måste 
vara skrämmande. Spännande, men 

skrämmande. Vi spelade in under 
pandemin, de hade alla en förälder 
med sig, men de fick inte resa hem 
under hela inspelningen. De hade 
skolundervisning halva dagen och 
sedan filmade de.

Älskar komedi
Tony Hale har ett långt cv. Det mes-
ta han har medverkat i är tv-serier 
och framförallt komedier.

– Jag älskar komedi. När jag gjor-
de Veep så hade Julia Louis-Dreyfus 
och jag en sorts komisk dans där vi 
utmanade och peppade varandra. 
Det var lite galet, en process jag gil-
lar.

Under det kommande året kom-
mer han också att synas i Being the 
Ricardos, en serie om en vecka under 
inspelningen av den klassiska TV-se-
rien Lucy Show.

– Nicole Kidman spelar Lucille 
Ball, Javier Bardem spelar Desi Ar-
naz och Aaron Sorkin har regisse-
rat. Det är en helt unik upplevelse 
avslutar Hale.
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Tony Hale
 ● Ålder: 50 år.

 ● Familj: Hustrun Martel 
Thompson och ett barn.

 ● Gör: Skådespelare som 
bland annat medverkat i  
Sopranos, Sex And The City, 
Cityakuten, Chuck, Arrested 
Development och Veep.

 ● Aktuell med: Rollen som 
herr Benedict i "Den mystis-
ka Benedict-klubben" som ha-
de premiär på Disney Plus den 
25 juni.

Tony Hale: "Empati är en superkraft"

 ■ Tony Hale spelar herr Benedict i Disney Plus nya serie "Den mystiska 
Benedict-klubben". Arkivbild. FOTO: RICHARD SHOTWELL/TT-AP 

Tony Hale spelar huvudrollen 
i Disney Plus nya serie "Den 
mystiska Benedict-klubben" 
om ett gäng föräldralösa barn 
som måste rädda världen från 
en stor kris.


