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Hakan Markussen: 

 

Jeg vokste opp i Ski. Jeg hadde en fin barndom. En barndom lik de fleste andre. Jeg spilte 

fotball, bygget hytte i skogen, lekte boksen går, gikk på epleslang, ble forelsket, akte og gikk 

på ski. 

 

Da jeg var syv begynte jeg å spille fiolin. Jeg likte musikk og jeg ville spille. Etter hvert gikk 

jeg over til å spille gitar og synge. Og skrive låter. Gitaren, sangen og låtskrivingen skulle 

komme til å bli en fast følgesvenn. 

 

Da jeg var seksten begynte jeg på musikkgymnas i Oslo. Her lærte jeg mer om musikkens 

teoretiske sider. Her fant jeg fine folk som jeg begynte å spille i band med. Noen år senere 

begynte jeg på LIPA. Her ble jeg ble kjent med flere som ønsket å drive med sang og dans. En 

av dem var Rune Berg. Rune og jeg skulle etter hvert begynne å jobbe sammen som produsent 

og artist. Men vi begynte ikke å jobbe sammen da. Vi blei kompiser istedenfor.  

 

Jeg husker jeg var på leiting i disse årene. Jeg lette etter et uttrykk som passet meg. Et uttrykk 

jeg kunne finne meg selv i. Jeg holdt på med ulike musikkstiler, alt fra jazz til pop til trip hop. 

Jeg skrev låt etter låt uten å bli skikkelig fornøyd med resultatet. Men en gang i midten av 

tjueårene kom vendepunktet. Jeg lånte «Pat Garrett & Billy The Kid»-soundtracket av min 

venn Aleksander Huser. Dette gjorde at jeg omsider fikk ørene opp for Bob Dylan. Noe 

forandret seg nå. Jeg fikk en klarere retning på hvor hen jeg skulle. Jeg fikk en slags 

ledestjerne jeg kunne følge. Men det tok tid å finne frem. Det tok tid å finne låttuniverset. 

Mange år.   

 

”The Track” 

Gitaren og låtskrivingen har ledet meg til dit hvor jeg er i dag, hvor jeg står med et ferdig 

innspilt album i hendene. Et album produsert og arrangert av min venn Rune Berg, som 

gjennom årenes løp har medvirket på mange norske kritikerroste plateutgivelser.   

 

Albumet har fått navnet ”The Track” og har en tosidig betydning. På den ene siden kan ”The 

Track” bety låta eller sporet. Og kanskje var det ett bestemt spor som lå i underbevisstheten 

min da albumtittelen dukket opp. Singelen ”Where I Usually Go”.  

 

”Where I Usually Go” beskriver en mental tilstand: 

”Når noe er vanskelig eller ett eller annet ikke stemmer, ønsker man kanskje bare å komme 

seg bort. Sangen handler om det stedet inni en som man drar til når man er lei, litt utafor eller 

rett og slett trenger å kople av”. Teksten er skrevet av min venn Gisle Skeie.  
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”The Track” kan også bety stien. Min sti. Den stien jeg har gått på fra den dagen i Køln hvor 

jeg ble født, og helt frem til der hvor jeg står i dag. Tittelen kan altså henvise til hele 

vandringen. Hele reisen. De lyse kveldene, de mørke dagene, de kalde kalde vintrene, latteren, 

vemodet, kameratskapet, de håpløse forelskelsene og de livfulle festene.  

 

Jeg kommer ikke utenom det at jeg nå føler at jeg står ved slutten av noe. Noe som startet for 

over 20 år siden, da jeg først plukket opp gitaren og begynte å skrive sanger. Dette albumet er 

et slags sluttresultat av en lengre søken etter å finne et eget tekstunivers. ”The Track” er det 

albumet jeg alltid har villet lage, og nå er det endelig blitt en realitet.   

 

 

Skrevet av Hakan Markussen, desember 2012.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


