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Ranglerock løftet
taket på Øllageret
Glem de store, internasjonale rockefestivalene. I
helgen var det Ranglerock på Bryne som gjaldt.
Festival: Denne sommeren er
det 16 år siden Ranglerock ble
arrangert for første gang, og 3. året
på rad festen fant sted på Øllageret til Vaaland 1889. Programmet
kunne skilte med blant andre
Johnny Red and the Prayerhouse
People, Vrakfeber og Bob hund.
Det er liten tvil om at det falt i smak
hos publikummet.
– Dette er et voldsomt bra
arrangement! Det er akkurat min
musikksmak. Ranglerock har
liksom hele pakken, sier Bjørn
Mikal Espedal fra Varhaug, en av
publikummet.
Espedal har med seg kameraten, Jens Opstad. Også han har
gode ord å si om Bryne-festivalen.
– Det er veldig god stemning
på Ranglerock. Jeg gleder meg
spesielt mye til Johnny Red and
the Prayerhouse People står på
scenen. Det er et veldig bra band,
som er midt i blinken for vår

musikksmak. Jeg håper de slår
gjennom for alvor, og at bandet
blir kjent for hele Norge.
Jærsk rockerus
Johnny Red and the Prayerhouse
People består av Bryne-musikerne
John Gravdal, Kårstein Bø, Rune
Særheim, Johannes Bjelland og
Tore Brattgjerd.
Bandet er et av de største trekkplastrene på festivalen. I 2016
slapp de sitt første album Nothing
More Than Clay. Albumet høstet
svært god kritikk, og de har på
kort tid etablert seg som et av de
beste americana-bandene i Norge.
– Jerusalem blues, er favorittsangen min av dem, sier Espedal.
Kunne vært tyngre rock
Daniel Bryne fra Bryne og Jesper
Vestvik fra Vigrestad, står i baren
og skal slukke tørsten til festivalgjengerne.

I baren: Jesper vestvik og Daniel Bryne.

FOtO: SOnia DrivDal PatElla

– Det er veldig greit å jobbe
her, mye action hele tiden, sier
Bryne.
De forteller at de lengste køene
kommer når det er bytte mellom
to band.
– Det kommer mange folk innom
baren, aller flest er det når bandene ikke er på scenen, sier
Vestvik.
– Hva synes dere om musikken?
– Det kunne vært tyngre, mer
heavy metal liksom. Det blir aldri
for mye rock, kan man vel si.
Men alt i alt synes jeg musikken
som spilles her er veldig bra, sier
Bryne.
Brynebuen er selv musiker, og
drømmer om å en gang få stå på
Ranglerock-scenen.
– Jeg spiller i bandet, Bardargard.
Så jeg må vel prøve å godsnakke
litt med ledelsen, og se hvordan
det ligger an med line-upen for
neste år, sier Bryne.

– Årets høydepunkt
– Jeg har gledet meg i flere måneder nå! sier Erga som nettopp har
hørt Orango synge på festivalscenen.
Han har med seg storebroren
Odd Martin Erga og kameratene,
Nils Martin Pols og Hans Sveinsvoll.
– Ranglerock er en veldig bra festival. God musikk, godt øl og ikke
minst god farse. Dessuten er det
hyggelig å treffe på andre likesinnede med samme musikksmak,
sier Jan Erga.
Gjengen har vært på festivalen
siden den startet fredag, klokken
seks. De har tenkt å være der helt
til siste tone synges av Death By
Unga Bunga rundt midnatt. På
spørsmål om de skal begge dagene
er svaret; selvfølgelig!
– Det er vannvittig god stemning. Dette kan man bare ikke gå
glipp av, sier Pols.
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