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Läsarnas bilder

Var finns de nu?

Fångad av The Sounds

Sandlådan eller fågelholken? Det blir sandlådan. Kanske för att
understryka lekfullheten då 60-talsbandet The Sounds efter 46
år stiger upp på scenen den 2 juli i Nastola.

OSCAR KANIN. En pigg och glad kanin fyllde
11 år den 10 juni. Han är fortfarande pigg och
skuttar runt i sin bur. – Speciellt glad blir han
när sommaren kommer och han får äta gräs.
Oscar bor ute året om och kanske är just det
orsaken till att han levt så länge, berättar Ica
Holmberg i Sibbo som har skickat bilden.

Kåserat

Skynda långsamt!
Mikael Sanner
■ Vi har väl alla haft någon form av förälder,
en förebild eller någon som sagt åt oss i tidiga år att inte göra det eller det. En del av oss
har haft flera. Det har varit allt från stressade
föräldrar till snälla mor- och farföräldrar som
med varm hand ställt allt i ordning via lärare
och mattanter som med knivskarpa hugg har
fått lösgöra egna aggressioner samtidigt som
kadaverdisciplinen firat nya triumfer.
Ett tag kändes det som att det allt för ofta
rådde koncensus! Det var jag, och möjligen
något tappert syskon, mot resten och det kunde bara sluta på ett sätt.
Då handlade det om sådana grejer som att
inte peta sig i näsan offentligt, att inte rapa vid
matbordet, att hänga upp jackan när man kom
in någonstans, att ta i hand och bocka när det
kom gäster och så vidare.
Jag tänker på det där när jag är ute i Helsingforsvimlet en vanlig vardag och konstaterar
att det säkert var samma koncensus här som
det var i min svenska barndom.

■ Vad skulle mormor säga om hon såg Helsingforsborna hasta förbi med en kaffemugg
i handen, en bagel, en varm smörgås etcetera. Jag har till och med sett personer som halsat ur enliters juice-förpackningar och haft ett
flingpaket att gräva i på gående fot.
Mormor skulle med emfas ha hävdat att den
formen av ätande inte är nyttigt!
Tänk om hon har helt rätt: Det kanske inte är
vad vi äter som ställer till det med våra sjukdomsbilder, det kanske är hur vi äter det!
Jag tror på mormor och bänkar mig njutningsfullt och häller på mer socker på flingorna, som jag tuggar 32 gånger på varje sida
innan jag låter smeten rinna ner i en harmonisk magsäck.

 
     



■ Plötsligt svirrar det till i huvudet på mig.
Jag vill inte riktigt förstå vad det är som jag
har sett. Och när jag väl förstår vill jag inte
fatta det!
Framför allt vill jag att mormor inte skall
kunna se samma syn.
För till och med när hon köpte oss en glass på
väg till badet i Sala, det var ganska lång väg att
vandra, till och med då satt vi oss lydigt på en
bänk och slickade i oss vår puckstång.
Och det var inte för att undvika slabb på kläderna, vi hade knappt några på oss när vi gick
till badet. Nej, det handlade om att det var viktigt att ta det lugnt när man åt. Alla bänkade
sig runt bordet och åt i lugn och ro, och bara där!
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20 MITTEN

Henrik ”Hencca” Granö, Peter Ekman och Bobi Söderblom hade visserligen vuxit ur sandlådeåldern
då The Sounds inledde sin era. Den
fjärde medlemmen, Eljon ”Johnny”
Liebkind har ersatts av Henriks son
Wilhelm ”Wille” Granö, som trivs lika bra som de andra på sandlådans
kant då bandet ställer upp för fotografering.
The Sounds föddes på samma sätt
som de flesta gitarrband på 1960-talet: genom skolan. Henrik Granö och
Bobi Söderblom gick i Muncca, Peter Ekman och Johnny Liebkind i
Zillen.
– Vi spelade violin, minns Bobi.
– Men den blev nog snart för tung.
Så vi bytte till gitarr, inflikar Hencca.
Det var soundet i elgitarrmusiken som likt en magnet drog dem
till sig.
Hencca greppar sologitarren i bandet, Bobi spelar kompgitarr. Hencca
kunde – och kan – fortfarande räkna
sig till en av de skickligaste gitarristerna bland de finländska elgitarrbanden.
Gitarrlektioner i all ära, men det
mesta var självlärt.
– Vi lyssnade på The Ventures med
Perfidia och Walk don’t run om och
om igen. Så försökte vi spela lika,
minns Hencca och de andra nickar
instämmande.
Det fanns andra också. Framför
allt Hank Marvin i brittiska The Shadows, naturligtvis.
Genombrott 1963
Skolgången fortsatte, men det var gitarrmusiken som gällde.
– Min första bekantskap med elgitarren var en röd planka som jag fick
av mina föräldrar som belöning för
att jag klarat villkoren, minns Peter.
– Men inte visste jag egentligen någonting om gitarrmusik.
Den röda plankan var en Dynacord. Men det mesta av utrustningen byggde man på den tiden själv.
– Vi gjorde ingenting annat är pra-

COMEBACK. The Sounds: Bobi Söderblom, Hencca Granö, Peter Ekman och Wille Granö
är inbitna anhängare av elgitarrmusiken. JOHN-KENNETH HUOMO

The Sounds
é%LOGDGHV 1962 i
Helsingfors
é8UVSUXQJOLJDPHGOHPPDU Henrik
Granö, gitarr, Peter Ekman, bas, Bobi Söderblom, kompgitarr, Johnny Liebkind trummor.
é$QGUDVHQDUHPHGYHUNDQGH bland annat Martin Brushane,
Eero och Jussi Raittinen, Kaj Westerlund,
Ronnie Österberg

och Esa Helasvuo.
é1XYDUDQGHPHGOHPPDU Henrik
Granö, Peter Ekman,
Bobi Söderblom och
Wilhelm Granö.
éUK¦QJHQ bland
annat Emma, Kulkuri, Troikka, Lonely Guitar
é$NWXHOOWGHQQD
VRPPDU den 2 juli i
Nastolan RautalankaFestarit.

”Vi gjorde ingenting annat är
pratade gitarrer och musik i
skolan. Och när vi kom hem
ringde vi till varandra och pratade mera musik och gitarrer.”
tade gitarrer och musik i skolan. Och
när vi kom hem ringde vi till varandra och pratade mera musik och gitarrer.
Medan Hencca och Bobi spelade
gitarr på sitt håll, sjöng Peter och
Johnny tillsammans på annat håll.
Men fyrklövern visste om varandras
existens och så småningom möttes
deras vägar. Peter blev basist i The
Sounds och Johnny satte sig bakom
trummorna.
Under skolloven ägnade bandet en
massa tid åt att öva, för det mesta ute
på Peters familjs sommarnöje i Sibbo. På sportlovet lastade de gitarrer,
förstärkare och sladdar på häst och
släde som tog dem över till holmen.
Ibland övade bandet i beckmörker.

Resultatet av övandet blev riktigt
bra. Genombrottet kom med twistversionen av folkvisan Emma 1963.
Den toppade Finlands Top ten i åtta månader.
– Sedan bandet lades ned 1965 har
den spelats bara en gång inför publik, säger Hencca Granö.
Ingen av medlemmarna i bandet
släppte gitarren för gott, efter att
The Sounds upphörde. Vid det laget
hade Johnny lämnat bandet för en
solokarriär som sångare, men senare valde han en annan bana än musiken. Också Bobi hade slutat 1963.
Hencca blev modersmålslärare
och Peter och Bobi jobbade inom
företagssektorn.
– Den enda proffsmusikern är Wille, säger de tre ursprungliga medlemmarna med en mun.
Wille, ja. För dem som är barn till
den generation som twistade till tonerna av The Sounds musik på Pangklubben i Helsingfors på 60-talet kan
det vara värt att veta att Wille är med
i sleaze-rockbandet Opaque Buff och
rocktrion Landskaps Generatorn.
Han har också spelat i Vinyl Jam.
-DSDQK¦JUDUIRUWIDUDQGH
Då The Sounds stod på toppen av sin
karriär 1963 fick de en inbjudan till
Japan för att spela där. Bandets version av Mandshurian Beat var en
stor hit i Japan.
– Men föräldrarna sade nej, suckar Peter.
Men drömmen om att få spela i Japan finns kvar.
– Han som bjöd in oss är visserligen
död. Men vi har kontakt med hans
dotter och inbjudan är i kraft.
Och i källarlokalen i Munkshöjden där The Sounds övar belönas
fotografen och jag med ett privilegium. Vi får höra bandet spela Emma.
Intensiteten är kvar, minsann.
Yrsa Grüne
029 080 1323, yrsa.grune@hbl.fi

