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Mit kendskab til Eskild Dohn og hans nye og første soloalbum Sange for Voksne startede som noget af en tilfældighed. Jeg kom 

gående forbi Klostertorv i Aarhus, hvor et band var ved at gøre klar. Jeg syntes, jeg kunne genkende stroferne fra orglet, og rigtignok, 

dér sad Palle Hjorth og var ved at finde ind i stemningen. Lidt derfra var en lille bod, hvor en rar kvinde solgte cd'er. Med Eskild Dohn. 

Og jeg måtte blankt erkende, at jeg ikke kendte ham i forvejen. "Jamen, der er release-koncert her om lidt", sagde den rare 

kvinde. "Kom da ned og hør det". Og det gjorde jeg så. Og blev særdeles positivt overrasket. Albummet blev spillet live, knyttet sammen 

med nogle af de betragtninger Dohn havde gjort sig i forhold til de enkelte numre. Og det blev leveret i en sjældent hørt flot udendørs-

live lyd. 

 

Eskild Dohns første soloalbum Sange for Voksne er et album med noget på hjerte. Og det er et opgør med alt for mange x-faktorer og 

talent-shows, hvor børn står "åh-så-yndigt" og fremfører tekster, der absolut ikke er børnevenlige. Dohn mener, at tiden nu er moden til 

at præsentere en buket sange af voksne, om voksne og for voksne. Teksterne på albummet kredser om parforhold. Både de brudte, de 

bestående og de kampe og glæder, der er en del af voksenlivet. Der berøres temaer som far-søn-problematikker i sangen "Kære Far". 

Måske set fra en søns perspektiv, der springer ud som homoseksuel, og ikke levede op til farens forventninger. Der er også det mere 

tilbageskuende og reflekterende over den tid - den sommer - hvor drenge blev til mænd. "Barndommens sommer" er en flot, 

iørefaldende lille sang om den tid og de oplevelser, som vi vel nærmest alle kan genkende i en eller anden form. "Intet Nyt fra 

Hjemmefronten" er en up-tempo, omend dyster beskrivelse af den krigszone, et morgenbord kan udgøre, når parforholdet er kørt 

skævt.  I nummeret "Samtalekøkken" bliver vi ført gennem de rædsomme ligegyldigheder, der kan debatteres i et samtalekøkken 

befolket af personer, der alligevel intet har at samtale om - i dette tilfælde svigersøn og svigerfamilie... "tavshed er en uvelkommen 

gæst"... "ringvejen går i ring - ensporet og tom" ... mon kun det er ringvejen, der her hentydes til? 

 

Stilmæssigt bevæger albummet sig i områderne omkring rock, roots, folk og visse steder en snert dansktop, forstået på den gode måde. 

Teksterne er det bærende element, med Dohns sikre, lyse vokal, og sangene bliver flot understøttet af de musikalske arrangementer. 

Der er også musikalske referencer at spore. Lyt f.eks. til nummeret "Sammen med Dig"... der er noget der minder om Rod Stewarts 

klassiker "I am Sailing"... 

At man kommer så vidt omkring musikalsk, og alligevel formår at samle det i en helhed kan helt sikkert tilskrives såvel Eskild Dohns 

alsidighed som det særdeles kompetente hold af musikere, han har med. Eskild Dohn har spillet med bl.a. Lars Lilholt Band, Sigurd 

Barret & the Cigars, Inside the Whale, Bruce Guthro og en række andre. På albummet medvirker bl.a. Palle Hjorth (tangenter), Jakob 

"Jønne" Juul Nielsen (guitar), Knud Møller (akk. slideguitar), Lars Daugaard (trommer) samt Anna Röder Jessen og Martin Preisler på 

kor. 

Med Sange for Voksne giver Eskild Dohn et særdeles velkomment bud på voksenpop med noget på hjerte.  

  


