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Sangeren, komponisten og Danmarks dansktop-rebel, John Mogensen (1928-1977), skrev sig direkte ind i
den danske folkesjæl med tekster og melodier, som stadig hænger i ører og danseben. På forunderlig vis

beherskede han både det livsfilosofiske og det umiddelbare, glade udtryk, som gjorde ham til en ener i dansk
populærmusik. Vi kan synge med på rigtig mange af John Mogensens ikoniske sange, og det er ikke tilfældigt
- John kunne sit håndværk, og han sled for sagen, endda i dobbelt forstand: spillejobs og indspilninger dag og

aften - og hjem og skrive sange i nattens stille timer.

I løbet af en professionel karriere, der strakte sig over 25 år, nåede han at være en del af de populære
vokalkvartetter Blue Boys og Four Jacks for derefter i 1970erne at blive til solisten John Mogensen, som
lagde landet ned med sine medrivende og vedkommende sange, der stadig sætter ord på tanker og følelser,

som de fleste kan nikke genkendende til.

I denne bog kan du opleve John i alle sammenhænge: tant, fjas, nedtur, optur, kærlighed og politik - og
uanset sammenhængen som nærværende og ærlig. Musikformidler og -forsker Henrik Smith-Sivertsen sætter
John Mogensen i perspektiv i en længere introduktion samt forsyner de enkelte sange med fyldige noter.
Jakob Faurholt har tilrettelagt noderne og desuden transskriberet de sange, som ikke tidligere har været

udgivet på tryk.

Sangene er gengivet som becifret melodilinje med underlagt tekst og ledsages af fotografier fra hele John
Mogensens karriere.
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