
Hakan Markussen har 
plassert seg i en sjanger 

som er (over)befolket av 
Dylan-elever som låter mer og 
mindre som mesteren selv. 
Stemmemessig kan han minne 
en god del om Steve Forbert (en 
av mange som har fått merke-
lappen «den nye Dylan»), men 
Steve Earle, Tom Waits og – 
mest av alt - Dylan selv, er også 
til stede i den nye røsten. 
Munnspillet er på plass, histori-
ene fortelles i jeg-form, det 
låter organisk og sjelfullt. Alt er 
som det skal.  Han har brukt 
sine år på å fullføre denne 
skiva. Det merkes. Låtene har 
retning. Hakan vil noe med 
dem. Han har noe på hjertet. 
Og han evner å formidle det. I 
noen låter mer effektivt enn i 
andre. Singelen «Where I 
Usually Go» er en fengende 
heartlandrocker. «Riding The 
Dark Night» er en sympatisk 
følgesvenn å ha med i Forden. 
Nikket til Springsteens «Bad-
lands» i «Susanna» passerer 
som sjarmerende. Når Dylan-
fraseringene tar overhånd i 
låter som «The One I Love» og 
«Lost Years», synes jeg meste-
ren står i veien for eleven. De 
rolige låtene er pent snekret, 
men jeg tror de ville lyst enda 
sterkere med mer Hakan, 

mindre Bob. Tekstlig halter det 
litt her og der. Fra «The One I 
Love»:  «Girl you could set me 
free, and put me out of my 
misery», blir for lettvint i 
denne sjangeren, der tekstene 
spiller en jevnbyrdig rolle med 
musikken. Denne raden fra 
samme låt: «I’ve given you 
things that I don’t have», 
holder en helt annen klasse. 
Her ville nok mesteren selv 
kunnet nikke anerkjennende. 
«The Track» er sterkere 
låtmessig enn tekstlig, men i 
hovedsak er det et meget solid 
album; en debut Hakan 
Markussen kan være stolt av. 

En sjelfull debut
DYLAN-ELEV: Hakan Markussen kretser i Dylan-landskap, men låter 
aller best når han er mest Hakan, minst Bob.
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Hakan Markussen er klar med «The Track»

Europeisk americana
lem av Number Seven Deli og 
The Margarets, og  i tillegg har 
han gått på Liverpool Institute 
of Performing Arts som Paul 
McCartney har etablert. 
Hakan Markussen har på sin 
side trykket Bob Dylan til sitt 
bryst helt siden han startet 
med låtkomponering. Med det 
har de to hatt to innfallsvinkler 
rent referansemessig.

– Etter hvert som platen ble 
til ble også begrepet «euro-
peisk americana» til.  Det pas-
ser veldig bra på det vi har gjort 
sammen, sier Hakan. 

Platen varierer mellom låter 

med fullt band, til låter Hakan 
gjør helt alene.

– Det er en nedtonet plate. 
Øyvind Rønning i Dagbladet 
skrev at det var musikk som 
gikk stille i dørene, men som li-
kevel står frem, sier Hakan 

stolt.

100 prosent fornøyd
– Nå er det jo promotering av 

platen samtidig som jeg tar 
med meg disse låtene til sce-
nen. Det er en naturlig fortset-
telse. Jeg er hundre prosent 
fornøyd med platen, sier han. 
Det er vanskelig å komme seg 
frem som debutant i dagens 
marked, men Hakan blir lagt 
merke til.

- I dag spilte jeg live på Niti-
men i P1. Det var veldig gøy å få 
gjøre, sier han.

Jeg er hun-
dre prosent 
fornøyd med 

platen.
Hakan Markussen
artist og plateaktuell

!

Konsertdebuterte i Oslo
Før helgen spilte Hakan også 
for fullt hus på det kredible 
rockestedet Last Train i Oslo. 

I bandet var også produsent 
Rune, sammen med blant an-
dre Per Amund Solberg (bass) 
og Simen Mehlum (trommer) 
fra Ski. Arthur Kay Piene spilte 
tangenter. Det ble første kon-
sert for det nysammensatte 
bandet. Responsen var veldig 
god.

– Det var storveis. Det var 
stinn brakke og topp stemning. 
Dette bandet klaffer 100 pro-

sent musikalsk, og vi gleder 
oss til fortsettelsen, sier Ha-
kan. Han kan også fortelle om 
et album som lett lar seg gjøre 
live.

– Det har blitt ganske likt 
som det er på platen. Noen for-
andringer er det jo, men folk vil 
kjenne igjen låtene som de er 
på platen, når de hører oss live, 
sier han.

Konsertopplevelsen ga Ha-
kan blod på tann, og nå er både 
Hakan og bandet klare for å 
sette flere datoer.


