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Legendaarisen The Sounds -yhtyeen
alkuperäiskitaristi Henrik Granö, 74, on
kuollut – bänditoveri kertoo
viimeisestä kohtaamisesta
1960-luvun suosikkiyhtye The Soundsin kitaristi Henrik Granö on menehtynyt.

Henrik Granö on kuollut. Kuva on Tavastialta vuonna 2011 The Soundsin 50-vuotisjuhlilta. AKI SCHADEWITZ

Sanna Salo
sanna.salo@iltalehti.fi
torstai 24.06.2021 klo 15:32 (muokattu 24.06.2021 klo 17:35)

The Sounds -rautalankayhtyeen kitaristi Henrik Granö on kuollut 74-vuotiaana. Uutisen

vahvistaa Iltalehdelle yhtyeen alkuperäisbasisti Peter Ekman.

Granö menehtyi espoolaisessa hoitokodissa torstaina varhain aamuyöllä. Granö oli sairastanut

muistisairautta. Tarkempi kuolinsyy ei ole Ekmanin tiedossa.

Henrik Granö oli yksi 1960-luvulla perustetun The Soundsin alkuperäisjäsenistä. Yhtye

muistetaan erityisesti Emma-hitistään. Ensilevyä tehtäessä alkuvuodesta 1963 Granö oli vielä

16-vuotias ja yhtyeen nuorin jäsen. Muut alkuperäisjäsenet olivat Ekman, kitaristi Bobi

Söderblom ja rumpali Johnny Liebkind. Vuosien mittaan kokoonpano ehti muuttua monta
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kertaa.

The Sounds vuonna 2012 Tampereella. Henrik Granö soolokitara, Sten Söderblom komppikitara, Peter Ekman
basso ja Wille Granö rummut (Henrikin poika). Lisäksi koskettimissa Esa Helasvuo. AKI SCHADEWITZ

Ekman kuvailee Granötä poikkeuksellisen lahjakkaaksi ja teknisesti taitavaksi kitaristiksi.

– Hän oli entinen viulisti, sen huomasi hänen soittotyylistään. Hän osasi fraseerata ja venyttää

ääniä ihan toisella tavalla kuin sen ajan nuoret kitaransoittajat. Se on ollut salaisuus hänen

soitolleen.

Ekman muistuttaa, että The Sounds oli Suomen ensimmäinen kevyen musiikin esittäjä, joka

keräsi myös suurta vientimenestystä. Vuoden 1963 Mandschurian Beat -singleä myytiin

Japanissa yli miljoona kappaletta.

– Meidän oli tarkoitus lähteä sinne kiertueelle. Vanhemmat kuitenkin ehdottivat, että

kävisimme ensin koulut loppuun. Se jäi sitten tekemättä.

Bändi jäi tauolle 1965, ja nuoret muusikot palasivat kouluun. Granö kouluttautui opettajaksi.

– Musiikki jäi aika selvästi meiltä kaikilta, Ekman muistelee.

The Soundsia alettiin herätellä uudelleen henkiin vuonna 2005, kun vanhat kaverit kokoontuivat

huvin vuoksi jälleen soittamaan. Rumpalin paikalle nousi tuolloin Granön esikoispoika Wille

Granö.

Bändi onkin jatkanut siitä asti, jälleen muutamilla henkilönvaihdoksilla. Muistisairaus pakotti

Granön jättäytymään pois vuonna 2014. Ekman on tällä hetkellä yhtyeen ainoa

alkuperäissoittaja.
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Ystävyys on vuosien mittaan säilynyt kaikesta huolimatta. Ekman kertoo vierailleensa Granötä

hoitokodissa parin kuukauden välein aina koronapandemian alkuun asti. Tarkoitus oli lähteä

jälleen moikkaamaan vanhaa ystävää, kun rokotukset saadaan kuntoon. Aika kuitenkin ehti

kulua loppuun.

– Olemme saaneet piikit ja rajoituksia on höllennetty, mutta se ei auta meitä enää, Ekman

huokaa.

Ekman ehti onneksi tavata Granön vielä kuolemaa edeltävänä päivänä. Wille oli soittanut, että

nyt pitää toimia, jos haluaa viimeiset terveiset käydä jättämässä. Ekman saapui paikalle

vaimonsa kanssa.

– Huomasi, ettei hän hirveästi tule enää jaksamaan. Ei siis tullut (kuolema) minkäänlaisena

yllätyksenä.

Kolmen jälkeen yöllä Granö menehtyi, ja pojalta tuli suruviesti.

Ekman on kiitollinen viimeisestä kohtaamisestaan.

– Sillä elämme vielä pitkään.



6/26/2021 The Sounds -alkuperäiskitaristi Henrik Granö, 74, on kuollut

https://www.iltalehti.fi/viihdeuutiset/a/7e93a56f-2870-4e14-ad70-4b433d7f467d 4/8

Henrik Granö vuonna 2012. AKI SCHADEWITZ

Granön lahjakkuus ja pedanttius on jäänyt myös valokuvaaja Aki Schadewitzin mieleen. Kerran

Savoyssa Schadewitz oli huomannut keikan jälkeen vakavailmeisen Granön. Kitaristi oli jäänyt

voivottelemaan, miten oli konsertin aikana soittanut kolme ääntä väärin.

Rumpali Johnny Liebkind muistelee lehdistötiedotteessa, miten häntä ja Granötä teini-ikäisinä

yhdisti innostus kitaramusiikkiin.

– Tapasin Granön kanssa jo koulupoikana päivittäin. Meillä oli keskenämme rikas nuoruus niin

henkisesti kuin musikaalisesti. Yhteistyömme toimi ja inspiraatiota meillä riitti. Tapasin Granön

viimeisen kerran joitakin kuukausia sitten, mutta silloin hän oli jo sairauden murtama. Muistelen

Granötä suuren kunnioituksen ja syvän surun vallatessa mieleni, Liebkind kertoo tiedotteessa.

Henrik Granötä jäävät kaipaamaan hänen kolme poikaansa.
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