
Nyt album: 
Snakker med giraffer / Ole Berthelsen 

 - når trivialiteter blir for trivielle 

Snakker med Giraffer er endnu et album fra Ole Berthelsen om folk i tiden og verdens 
tilstand iøvrigt. Albummets Afrika-tema træder frem i Går Limpopo over sine bredder, der 
måler stemningen i Sydafrika op til præsidentvalget i 2017, hvor Cape Town var ramt af  
truende vandmangel, og alle håbede på bedre tider. Limpopo Måne beskriver den dragende 
stemning i bushen når flagermusene flyver og månen stiger, mens titelnummeret handler om 
stifinderen Judas der snakker med giraffer og fløjter med fuglen i et træ - mens andre går og 
plaffer for at sikre sig et trofæ. 
Andre sange kigger tilbage på dengang farfar var dreng: Hvad man kunne få for En krones 
peng’ i slikmutters butik og om hippietiden med pandebånd og hæklet vest i  
visefortællingen De troede jeg var en 68èr. 
Vejen ud af den trivielle hverdag anvises i  Sommervind - en sang om tilværelsens 
foranderlighed, mens frihedsidealet får medvind i Landevejsridder - hvor vi hilser på den 
enøjede kludekræmmer med Rolls Royce barnevognen. 

I det farverige persongalleri træffer vi også en Mr. Vakkelvorn med benene i lås, der plages af 
det evige dilemma: Skal/skal ikke, og i blues rock nummeret Fortiden fanger, er vi fanget i en 
gældsfælde, der ikke vil slippe.

På den lyse side er vi med helt tæt på når Baby kommer til verden, mens  Styrket tilbage er 
en af den slags vennesange der binder sammen, giver håb og fortrøstning. Albummets 
afsluttende nummer Vesten Rubjerg er en sang fra de åbne vidder a la Ulf Lundells Öppna 
landskap , med det fantastiske landskab ved Rubjerg Knude Fyr som omdrejningspunkt.


Musikken kan beskrives som et mix af Americana-country, Blues-rock og Singer-songwriter.

Ole Albrechtsen har produceret og bidrager med  guitarer, kor og keyboard.

Jesper Bylling spiller et udvalg af basguitarer, Steen Lindgaard el-piano, -orgel, flygel og 
harmonika, mens Klaus Thrane står for trommer og percussion.
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