
 
 
 
 
Det er første gang, Eskild Dohn fra Gedved udgiver et album i eget navn.                         Eskild Dohn markerede udgivelsen af ”Sange for voksne”. 
Foto: Søren E. Alwan.                                                                                                                    ved en vellykket koncert på Klostertorv i Aarhus.  

                                              Ved siden af Eskild Dohn ses keyboardspiller Palle Hjorth. 
          Foto: Jens Amtoft 
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ESKILD Dohn har spillet i et utal af musikalske sammenhænge - men nu udgiver han for første gang 
i sit eget navn.  
 
I en større offentlighed er Eskild Dohn nok mest kendt for sine 10 år som guitarist og 
multiinstrumentalist for Lars Lilholt. 
 
- Jeg er stoppet hos Lars Lilholt. Jeg havde brug for at realisere det her projekt. Jeg følte, at jeg 
simpelthen blev nødt til at prøve mig selv af og lave min egen plade, siger Eskild Dohn. 
 
Den egentlige baggrund for udgivelsen var faktisk teksterne, forklarer han. 
 
- Jeg har aldrig skrevet tekster før. Det var også hårdt arbejde, men jeg synes, der er for mange 
poptekster, der ikke har noget på hjerte. Hvorfor er en kærlighedssang altid noget med stormende 
forelskelse? Hvorfor bliver der ikke skrevet om, hvordan man holder gejsten vedlige i et 
kærlighedsforhold, når man også har en hverdag i familien, der skal fungere? Jeg har prøvet at 
skrive sange, der henvender sig til et voksent publikum, siger Eskild Dohn. 
 
Ud at spille 
Han regner med, at de nye numre skal præsenteres på de danske spillesteder til efteråret. 
 
- Om det skal være for 50 eller for 10.000, er ikke afgørende for mig. Nogle af de største oplevelser 
rent musikalsk har jeg fået, når vi har spillet på små, intime steder, siger Eskild Dohn. 
 
Han har på sin nye udgivelse fået hjælp fra en række af de ypperste danske musikere. 
 
Således medvirker den lokale guitarist Knud Møller og Palle Hjorth, der bl.a. er keyboardspiller i 
Savage Rose. Han var manden, der afløste Thomas Koppel. 
 
Sange for voksne kan købes via hjemmesiden, eskild.dk. 

 

 


