
Susan Munksgaard har igen begået en bunke ørehængere

Ny EP ude nu
Egentlig blev guitaren lagt i kassen for 25 år si-
den. Men sangene har altid været der. Helt fra 
dengang hun skrev den første – bare 11 år gam-
mel. Debutpladen kom forrige år, og nu er der en 
ny EP med tre sange ude. Alt sammen fordi bør-
nene til sin tid ikke skulle sige: ”Ja, det fik mor så 
ikke gjort noget ved”.
- Men det gør mor. Og hun glæder sig til, I skal 
høre dem, griner Susan Munksgaard.
Hun bor i Lemvig. Og på sine lange gåture ved 
hav og fjord, finder hun ordene og nynner melo-
dierne, der faktisk altid har været der, men som 
røg med i guitarkassen dengang for 25 år siden. 
Men livsforandrene oplevelser sætter ting i gang: 
- Jeg mistede min bror. Og det fik mig til sådan 
virkelig at tænke over mit liv. Det satte faktisk 
skub i mit sangskriveri igen – men jeg fik dem 
aldrig udgivet, siger Susan Munksgaard.
Det gør hun nu. For tredje gang. Og EPen 
kommer ikke til at stå alene. 
- Nej, den første udkommer 22. juni. Senere 
på året kommer der en mere. Og til vinter 
endnu én. Og de tre EPer kredser om hver 
sin genre, fortæller Susan Munksgaard, 
der flere gange om året tager på sang- 
skrivercamp for hele tiden at videreud-
vikle sit talent.
Den første EP får titlen: ”Det er li´ så-
dan en dag”. Den næste: ”Lad os høre 
græsset gro” og den tredje kommer til 
at hedde ”Elske igen”.
- Jeg skriver jo både om det hverdagsliv 
vi lever med hinanden og hver for sig. Men 
jeg skriver også om de allermest personlige 
ting. Og så håber jeg virkelig bare, at folk kan 
 

spejle sig i sangene, siger sangskriveren, der alle- 
rede har opnået at blive spillet på både P4 og P5 
– og har haft flere af sangene fra debutpladen 
på dansktoppen. 
Der udkommer ni nye sange i alt. Alle er indspillet 
med nogle af de bedste musikere. Og der kommer 
altså tre sange på hver af de tre udgivelser.
- Børnene har selvfølgelig hørt de nye sange. Og 
 de siger, de er gode. Men 

det skal de jo også sige 
griner deres mor.

 Titelsangen på den første  EP 
er også lavet som musik- 

 video. Se og hør den på  
 susanmunksgaard.dk
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Mor gør det igen!

FAKTA

·  Skrev sin første sang som 11-årig
·  Medvirkede i dk4s POPTALENT
·  Har skrevet flere revytekster og -sange
·  På EPerne medvirker kompetente navne 
 som Knud Erik Smidt, Frank Thøgersen
 Morten Maltesen, Frank Leckerbee og  
 Janette Sund. Charliej har mixet sangene

DET VIDSTE DU IKKE OM SUSAN

·  I 2006 gik hun 500 kilometer pilgrimstur i Spanien
· Har været receptionschef på et hotel
· Hun har været guide i Kroatien
· Hun fik sin første sang på dansktoppen i 1984
· Hun er gift for anden gang
· I 2018 var hun med komponistforeningen DJBFA i Rendsburg 
 for at skrive sange til det tyske schlagermarked
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