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BJØRN
HAGERUP
RØKEN
hh
FØDT: 29. juli
1983.
hh
BOSTED:
Bryne.
hh
SIVILSTAND:
Gift, har en
datter og en
liten på vei.
hh
YRKE:
Prosjektleder
i Lokomotiv
Media.

Festivalsjef Bjørn
Hagerup Røken, sluker
her unna en porsjon
Ranglerock-farse, mens
tvillingbror, Frode Hagerup jr., følger med. Foto:
Lars Kristian aaLgaard

hHan
h er arbeidskar, ektemann, pappa, festivalsjef og leder for Norges bordhockeyforbund.
31 år gamle Bjørn Hagerup Røken har et travelt hverdagsliv - akkurat slik han liker det.

– Jeg er veldig engasjert
BRYNE

– Jeg er den samme fyren, bare med
briller, sier Bjørn Hagerup Røken
(31).
Røken skal ha sitt første år som
festivalsjef under Ranglerock-festivalen på Bryne. I fjor var det tvillingbroren hans, Frode Hagerup,
som bar den samme tittelen.
– Jeg har alltid vært veldig engasjert i Ranglerock, og har jobbet
som festivalens PR-mann i flere år.
Nå har broren min fått en ny og travel jobb, og jeg tar over som leder.
I dag starter Brynefestivalen, for
13. året på rad. Nytt av året er en
egen barnekonsert, med Casiokids,
på lørdagen.
– Det er gøy at festivalen vokser
litt og litt for hvert år. Programmet
i år er det beste som har vært noen
gang, mener jeg. Personlig gleder
jeg meg mest til «Real Ones». Det
er det desidert største favorittbandet mitt, i Norge. Jeg har prøvd å få
dem hit flere ganger, og endelig har
de gitt etter for maset mitt!

”Når jeg dør
regner jeg
med at tvillingbroren
min synger
«Dust in
the wind»
i begravelsen
min”.

1. Hva skal du gjøre i sommer?
Akkurat nå er jeg i Edinburgh,
hvor jeg skal i et bryllup i et gammelt slott. Ellers er det jo Ranglerock, og kanskje slappe av på hytta
i noen uker.
2. Fortell noe få vet om deg.
Jeg er på landslaget i bordhockey. Har drevet med det i 15 år, og er
per dags dato leder i Norges Bordhockeyforbund. Det er jo litt sært, i
hvert fall.
3. Hva gir deg dårlig samvittighet?
Når jeg kommer for sent. Jeg prøver jo så godt jeg kan, men jeg blir
som regel litt forsinka når jeg skal
ut på ting.
4. Hva vil du bli husket for?
Det må vel være å bli husket for
ting som jeg gjør for andre. Om det
er å stå bak en festival som Ranglerock, eller andre ting.
5. Gir du penger til tiggere?
Nei.
6. Hva er ditt stolteste øyeblikk?
Det er jo kjekt å få barn, da. Men
jeg bruker å spøke med at mitt stol-

teste øyeblikk var da jeg og min datter på halvannet år hadde på oss
like Manchester City-drakter. Da
var jeg stolt.
7. Hva gjør deg glad?
Nå for tiden er det familien min
som er i fokus. De gjør meg veldig
glade. Vi har også en liten på vei,
som ikke er så veldig langt unna nå.
8. Hvilken bok vil du anbefale andre
å lese?
Da må jeg si «Watchmen». Det
er en tegneseriebok - en av de mest
komplette tegneseriene som er.
9. Du vinner 1 million kroner. Hva
bruker du pengene til?
Jeg ville brukt pengene på å kjøpe
meg en kortside på Bryne Stadion,
som sponsor. Jeg er en ihuga Bryne-supporter.
10. Du får et uventet friår. Hva bruker du det til?
Kanskje jeg hadde reist litt. Sykla
nedover i Sør-Europa, og østover i
Slovenia. Men ett år, ja, da har jeg
jo veldig god tid, og må sykle langt.
Kanskje jeg heller burde bli hjemme

og øve på bordhockey, og bli sinnsykt god. Eller faktisk gjøre noe fornuftig det året. Uten at jeg vet hva
det skulle vært.
11. Hva er du flink til?
Jeg er en flink pådriver. Jeg liker
å engasjere meg, og det er jo gjerne derfor jeg tar på meg verv i slike ting som Ranglerock. Jeg liker
å ha det travelt, men fremover må
jeg nok trappe litt ned på ulike verv,
slik at jeg kan fokusere på jobb, familie og Ranglerock.
12. Hva skjer når vi dør?
Når jeg dør regner jeg med at
tvillingbroren min synger «Dust in
the wind» i begravelsen min. Ellers
tror jeg ikke det skjer stort mer etter døden. Men - jeg og kona mi har
laget et kodeord, slik at når en av
oss dør, kan den kommunisere til
den andre at det finnes liv etter døden. Men det kan jeg jo ikke røpe til
deg, selvsagt.
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