
Eskild træder frem i rampelyset  

Efter 25 år med musikken som fast levevej vælger 45-årige Eskild Dohn fra Viborg nu at 

udgive sin første solo-plade. »Sange for voksne« er et opgør med ligegyldigheden. 
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Han har stået ved siden af rigtig mange sangere igennem årene. Han har også stået bag dem. I bogstavelig, 

men også i overført forstand. For 45-årige Eskild Dohn, der er født og opvokset i Viborg, er i musikalske 

kredse kendt som multimusikeren, der kan spille på stort set alt, og som i årevis har gjort sig som fast 

musiker i diverse orkestre, senest i Lars Lilholt Band. 

Men nu træder Eskild Dohn så frem i rampelyset med sine egne sange. 

I begyndelsen af juni udgiver han sin første cd. »Sange for voksne« hedder den. 

»Og det er der flere grunde til,« fortæller han. 

»Først og fremmest savner jeg i popmusikken en lidt dybere dimension i teksterne. Jeg skal ikke fremhæve 

min egen musik som et mesterværk med de dybeste poptekster, verden har set, men nogle gange er der en 

tendens til en teenage-fiksering, hvor det hele handler om et ungdomsliv, som en ret stor del af befolkningen 

ikke kan forholde sig til,« mener Eskild Dohn, der bor i Skanderborg-området med sin f amilie, men hvis 

forældre stadig bor i Viborg. 

»Men »Sange for voksne« er også en reference til, når ting bliver for overfladiske. Emnerne på pladen er 

ikke for børn, nogle af dem er simpelthen sange, man ikke kan forstå, hvis man er barn. Jeg husker, jeg 

engang så en ni-årig pige i et talentshow på tv, som stod og sang Leonard Cohens »Halleluja« - en sang om 

begær, svigt, jalousi, erotisk besættelse, alt muligt som kun et voksent menneske kan forstå. Jeg synes, det 

er perverst at sætte et barn til at synge det. Så går man ikke op i tekster længere. Så er det ren overflade. 

»Fanme nej,« tænkte jeg. Derfor har jeg en ambition om noget seriøsitet i mine egne sange«. 

Eskild Dohn er ganske enkelt gået solo, fordi han ikke kunne lade være. 

»Men jeg vil ikke anbefale andre at gøre det,« siger han med en efterfølgende latter. 

»Men der var simpelthen så mange melodier og historier, der trængte sig på, så jeg nu blev nødt til selv at 

tage mikrofonen. Nu skulle det her ud i verden,« siger han. 


