
Susan Munksgaard 

singer/songwriter udgiver sin første CD

Jeg kan ik´ lade være – sådan lyder sidste linje i titelsan-
gen på Susan Munksgaards CD, som udkommer 12. juni 
2016. Sådan har hun haft det lige siden, hun skrev sin før-
ste sang, da hun var 11 år, Singer/songwriteren voksede 
ud af arbejderkvarteret i Nykøbing Mors. Hun skulle bare 
lige have viftet janteloven af sine skuldre, før modet kom 
til selv at synge sine sange. Det tog små 40 år, men nu er 
den første CD med egne sange færdig, og i en alder af 53 
år står hun klar til at dele nogle af de sange, hun holder 
allermest af med resten af Danmark.

Uanset hvad hun har været optaget af i livet, er der duk-
ket en sang op, som skulle skrives. Det er hendes måde 
at bearbejde de indtryk, hun får og de følelser, der er på 
spil. Det bærer præg af en rejsendes skildringer af sine 
oplevelser gennem livet.

De fleste sange på CD´en har både tekst og musik af  
Susan Munksgaard, men hun har også fundet inspiration 
i andres sange. C. Macdonald og R. Macdonald fra det skot-
ske band (Runrig) skrev for år tilbage ”The Dancing floor”, 
Den har fået dansk tekst med titlen ”Mindernes skær”. Her 
synger Susan Munksgaard duet med Jørn Rosenville – I 
ved, ham med ”Kærligheden Brænder”. Og endelig har hun 
også arbejdet sammen med guitarist Simon Kortegaard 
om sangen ”Hun satte sine spor” og “Nu hvor vi er her”.
 
Lundgaard Studios har dannet rammerne, og det har i følge 
Susan Munksgaard været en stor fornøjelse at samarbejde 
med holdet bag produktionen bestående af: producer Knud 
Erik Smidt, musikerne Morten Maltesen, Frank Leckerbee 
og Kim Bahns samt kor af Janette Sund og Ole Skovhøj, 
ikke at glemme Charlie, som har tryllet ved mixerpulten.

Når andre hører en af hendes sange, nævner de navne som 
Anne Linnet og Lars Lilholt, men hun siger selv, at det er en 
Susan-sang. Der er tale om en blanding af ballader, viser og 
pop med et twist af latin og jazz.

”Det er blevet til en dejlig rejse gennem musikkens 

verden. En dannelsesrejse, som har udviklet mig på 

flere måder. Det er nu en stor fornøjelse for mig, 

at kunne dele mine sange med andre – det er jo i 

samspillet med andre, det hele giver mening”. 

Susan Munksgaard bor i Lemvig, er gift for anden gang 
og familien består af fem sammenbragte voksne børn og 
tre børnebørn.
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