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TIPS OSS! 40 00 79 00
Send SMS og MMS til 2097. Merk
sendingen JBLTIPS. Tips som blir
brukt honoreres.

REDAKSJONENS TIPSTELEFON

redaksjon@jbl.no

● TILBAKEBLIKK PÅ JÆRBLADET
■ møbelstoff
■ skumplast
■ båtputer

30. JUNI 1959: – Æg e fælt ringe
å skrøyda og lide vande mæ silo,
sa Ådne Tjemsland på Mossige då
Jærbladet spurde kva han meinte
om dei nye forhaustarane som
snart kjem i handelen. Orda fall
før forhaustaren retteleg var slept
laus i tjukkenga og andre stader,
men etterpå sa han: –Alt hildt!

Åpent april:
man-tor 9-19
fre 9-17 • lør 11-15

24 års
bransjeerfaring

– vi utfører reparasjon og omtrekking

RA MØBELTAPETSERING

29. JUNI 1984: Rett før ferien
kom foreldrerådet ved Bryne
skule med andre nummer av meldingsbladet sitt. Dei er no ferdige
med ein prøveperiode, og skal no
diskutera om det skal verta fast
ordning med meldingsblad. Kven
som skal betala og kven som skal
gjera arbeidet vert sentrale spørsmål då.

Jærvn., Kleppe. Tlf. 51 42 71 60 • 452 57 496

28. JUNI 1999: På ei og same
veke fekk Berit og Svein Mikal
Ødemotland i Hå vite at dei har
fått kulturvernprisen for 1999 og
ny veg gjennom gardstunet. Det
første er dei glade og takknemlege for. Det andre kastar skuggar
over prisen. Tunet er eit ekte,
levande museum.
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Delvis skyet og
opphold.
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Rangler
videre
Det starta med at de trengte
en spillejobb. I juli arrangeres Ranglerock for åttende
gang med Bryne-bandet
Svenssen bak rattet.
NINA KALVATN OPSAHL | tekst
nko@jbl.no

I 2001, i et forsamlingslokale på
Hognestad, så Hogstock for første
gang dagens lys. Det unge brynebandet Svenssen trengte en spillejobb. Løsningen ble å lage sin
egen festival.
- Eneste band på festivalen var
oss. Året etter flytta vi til en uteplass på Bryne og fikk med et par
band til. Så har festivalen vokst
seg større for hvert år, forteller
Omund Norheim, festivalsjef og
bassist i Svenssen.
testtesttett

Allerede i 2002 skifta festivalen til sitt nåværende navn, Ranglerock. Siden 2006 har Bryne
Mølle vært fast konsertlokale. Festivalen legger, som navnet tydelig
sier, vekt på sjangeren rock.
- I år har vi med alt fra sombrero-rock til gravpunk, forteller
Norheim.

Lovende briter
Ranglerock satser på det unge og
ukjente framfor gamle rocketravere.
- Festivalen er for folk som ikke
har behov for å høre på gamle,
kjente band, men heller oppdage
nye og gode musikere. Dessuten
har vi fokus på å få med band
som kan levere fra en scene og
gir publikum bra livemusikk, sier
Norheim.
For tre år siden opptrådte for

KOMMER: Brynebandet Svenssen står bak Ranglerock. Også i år blir de å se på Bryne Mølle 17. til 18. juli.
(Foto: Asgeir Ueland)

eksempel, den da ukjente, Ida
Maria på Ranglerock. I år er Norheim spesielt begeistra over at
den britiske gruppa Art Brut tar
turen til Bryne.
- Det er det største bandet vi
har hatt på festivalen noen gang.
Jeg har prøvd å få tak i dem i flere
år, ivrer festivalsjefen.
Britene slapp nettopp sitt
tredje album «Art Brut vs Satan».
Plata er produsert av ingen ringere enn Frank Black fra Pixies.
- Det er et ekstremt morsomt
band. De har veldig gode tekster
som handler om hverdagslige

ting. Litt som Tønes, sier Norheim.

Hjemmesnekra
Tønes fra Sokndal stikker også
innom Ranglerock. Det samme
gjør Lyd, Bart, Major Parkinson,
Dead Bisons, Hovering Orville,
The Alexandra Quartet, The
Chairs, Fjorden Baby og Gravmar
and the Gravediggers. Også i år er
Svenssen på plass.
- Vi er det eneste bandet som
har spilt hvert år. Det er bonusen
med å lage sin egen festival, sier
Norheim.

Medlemmene i Svenssen snekrer sammen festivalen på egen
hånd. Norheim skaffer musikken, tromissen kontrollerer økonomien og gitaristen sørger for at
lokalene ser bra ut.
- I fjor gikk vi faktisk litt i
pluss. Men vi stikker ikke noen
penger i egen lomme. Alt går til
å gjøre neste års festival enda bedre, lover Norheim.
Billettsalget har nå åpna. Festivalsjefen tror på fulle lokaler.
- I fjor var det nesten utsolgt. I
år tror jeg det kommer enda flere
folk.

