HECTORIN
ura on kestänyt
yli 40 vuotta

Sir Elwoodin hiljaiset värit -yhtyeen
eräässä kappaleessa lauletaan näin:
”Tuli Hector, Juice ja Hurriganes,
tuli kolme kipeää sointua.”
Laulun sanoitus kuvaa hyvin
kotimaisen rockmusiikin tilannetta
1970-luvun alkupuolella.
Hector ja Juice Leskinen
olivat luomassa suomalaista,
itsenäisesti tehtyä rockmusiikkia.
Samaan joukkoon kuuluu myös
Dave ”Isokynä” Lindholm.
Näiden kaikkien kolmen taito
kiteytyi aluksi laulujen sanoituksiin.
Ennen kuin suomalainen rock-musiikki syntyi,
täällä oli vain käännetty ulkomaisia
kappaleita suomeksi.
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Hector eli Heikki Veikko Harma
aloitti musiikillisen uransa vuonna 1964
Les Mirages -nimisessä rautalankayhtyeessä.
Jo seuraavana vuonna 1965 ilmestyi
Hectorin ensimmäinen oma single,
josta tuli valtava menestys.
Se oli sotaa vastustava käännöskappale
Palkkasoturi, alkuperäiseltä nimeltään
Universal Soldier.
Se leimasi Hectorin pitkäksi aikaa
folkmuusikoksi, joka yhdistelee
rockia ja kansanmusiikkia.
Hector ei kuitenkaan tyytynyt olemaan
vain käännösiskelmien tulkitsija.
Hän halusi ryhtyä tekemään omaa musiikkiaan.
Hectorin ensimmäiseen varsinaiseen levyyn
ehti kuitenkin vierähtää vielä pitkä aika.
Hectorin ensimmäinen kokonainen levy
ilmestyi vuonna 1972.
Nostalgia-levyllä Hector laulaa
lämpimiä pieniä lauluja,
joissa kuuluu vielä hyvin
folk-musiikin vaikutus.
Levyltä ovat jääneet elämään
esimerkiksi kauniit kappaleet
Yksinäinen tinasotamies ja Mandoliinimies.
Nostalgia-levy oli kuitenkin vasta alkua
Hectorin ainutlaatuisella uralla.
Jo seuraavana vuonna hän julkaisi
Herra Mirandos -levyn.
Se lukeutuu yhä suomalaisen
rockmusiikin ehdottomaan kärkeen.
Salaperäinen ja arvoituksellinen levy
sisälsi koko joukon hittejä.
Yksi niistä oli Hectorin
kaikkien aikojen suosituin laulu
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Lumi teki enkelin eteiseen.
Herra Mirandoksen myötä Hectorista tuli
todella suosittu ja tunnettu hahmo.
Hectorin suosio jatkui vakaana
lähes koko 1970-luvun ajan.
Hänen onnistuneimpia levyjään tuolta ajalta
ovat Hectorock I, Hotelli Hannikainen
ja Kadonneet lapset.
Kadonneet lapset -levyllä Hector kuvaa
tarkkanäköisesti 70-luvun Suomea.
Lauluissa tulee koskettavasti esiin
maatamme koetellut lama sekä
ihmisen pienuus ja yksinäisyys.
Hectorin surumieliset laulut tuntuvatkin ehkä
suomalaisista kaikkein rakkaimmilta,
vaikka Hector on tehnyt paljon myös
rempseitä ja humoristisia lauluja.
1980-luvulla pinnalle tuli
runsaasti uusia musiikin tekijöitä.
Tämän uuden aallon myötä Hectorin ja
muiden vanhan polven muusikoiden
suosio vaimentui.
Yleisö ollut enää niin kiinnostunut
näistä ”vanhoista pieruista”.
Hector kuitenkin julkaisi 80-luvun alussa
kaksi onnistunutta levyä:
Linnut, linnut ja Eurooppa
sekä hauskan kokeilun Hyvää yötä, Bambi.
Suosio oli kuitenkin auttamatta
vähäisempää kuin 70-luvulla.
Hector saikin odottaa seuraavaa menestystään
1980-luvun lopulle saakka.
Välivuosina Hector työskenteli
Yleisradiossa ohjaajana ja tuottajana.
Hän julkaisi levyjä vain harvakseltaan.
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Neljä mestaria
1980-luvun lopulla Hector alkoi taas
levyttää ja keikkailla säännöllisesti.
Silloin ilmestyivät levyt
Nuku idiootti sekä Varjot ja lakanat.
Todelliseen kansansuosioon hän nousi kuitenkin
vuonna 1990 julkaistulla levyllä Yhtenä iltana.
Levy sisälsi suuren hitin Juodaan viinaa.
Tämän jälkeen Hectorin suosio
on säilynyt vankkana.
Häntä pidetään eräänlaisena
koko kansan laulajana,
vaikka hän itse vieroksuukin
moista määrittelyä.
1990-luvun lopulla Hector, Pave Maijanen,
Pepe Willberg ja Kirka perustivat
Mestarit-kokoonpanon.
Nelikon suosio oli valtava.
Mestarit esiintyivät
loppuunmyydyissä jäähalleissa ja
jopa Helsingin Olympiastadionilla.
Hector lopetti keikkamuusikon uransa
komeasti syksyllä 2007.
Silloin hän teki Näkemiin–Kuulemiinjäähyväiskiertueen ympäri Suomea.
Hector on kuitenkin esiintynyt
tuon kiertueen jälkeen vielä
yksittäisissä konserteissa.

Kuuntele ainakin nämä levyt
Hector: Herra Mirandos (1973), Hectorock I (1974), Kadonneet lapset (1978)
Linnut, linnut (1980), Varjot ja lakanat (1988), Singlet 1975–78 (1996)

Petri Kiuttu

SELKEÄÄ SUOMI-ROCKIA

© 2010 Kehitysvammaliitto ry

www.opike.fi

4

