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100 af Bo Green Jensens rockartikler, -interviews og -anmeldelser fra femåret 1978-1983, skrevet
hovedsagelig til musiktidsskriftet MM og Weekendavisen Berlingske Aften. Den hvide lyd er de hvide
kunstneres stemme i rockmusikken, og stemmen er ofte sort i emne og holdning. Det ses hos de centrale
skikkelser Lou Reed, John Cale, Nico, David Bowie, Leonard Cohen, Jim Morrison, Bruce Springsteen og
Neil Young, som behandles i store præsentationsartikler i bogens første del. Bogens anden og tredje del

rummer et stort antal essays om og anmeldelser af et bredt spektrum af de sidste års væsentligste rockmusik.
PÅ SPORET EFTER DEN HVIDE LYD er ingen rockhistorie, men i mosaik- og journalform stykker Bo

Green Jensen et personligt og dybt engageret billede sammen, som kan stå som en status over rockmusikken i
dag. Samtidig er bogen et enestående arbejdsredskab for enhver, som selv ønsker at gå på sporet efter – den

hvide lyd.
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