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Avisbandet Dagbandet
har rocka i snart 40 år. De
har sin første betalte jobb
på lørdag, med garantert
nakne rumper.

Line Tiller

De kaller seg verdens beste avis-
band. Og grise-rock`n`roll-
band. Det er ikke sjelden de blot-
ter seg på scenen.

– Noen i bandet er jo små-
barnsforeldre, og vi har derfor en
indre trang til å kommunisere
med slike uttrykk, sier vokalist
Asle Hansen. 

– Men det gjelder ikke den
kvinnelige delen av bandet altså,
sier Christina Halvorsen, ban-
dets første kvinnelige medlem. 

– Det er det vi venter på, da.
Av med klærne, ler Ralf Lofstad. 

Blod på gitaren
Bandet spiller coverlåter på in-
terne journalistfester og de lover
alle klassikerne på lørdag. Dum-
Dum Boys, deLillos, Guns N`ro-
ses og Raga Rockers er noen av
de. Dagbandet blir hyllet av jour-
nalist-Norge med ølglasskasting
på scenen. Suksessen har gjort at
de nå innfører raidere.

– Masse øl…og speil. Vi smin-
ker jo oss, forteller gjengen i kan-
tina i Akersgata.

– Hvorfor har dere et så dårlig
navn?

– Det er jo ikke dårlig da! Det
er som med Dagbladet. Bra eller
dårlig navn - det handler om hva
man fyller det med, sier Asle.

Medlemmene skryter masse
av seg selv, men det har de all
grunn til mener de. 

– Vi spiller jo gratis for å glede
våre egne. Vel, vi får for første
gang betalt for å spille på SKUP
da, men vi lover å gi vårt. Det blir
rock`n`roll, altså! 

– Jeg har spilt meg til blods tid-
ligere, sier Ralf. 

Beste nachspielrom
– Etter konserten, skal dere gå
rundt og være litt kjendiser da?

– Ja, da inviterer vi folk back-
stage, sier Ralf oppspilt. Han kas-
ter på det lange håret.

– Nei, vi må jo gå rundt blant
folket, men det er ikke sikkert
de kjenner oss igjen med klærne
på, svarer Asle. 

Christina ler. Hun storkoser

seg med gutta i bandet.
– De er herlige. Og det er aldri

kjedelig på øving, sier hun.
– Hvor ofte øver dere da?
– Aldri, svarer Asle. 
De forteller at de kan bare én

ting. Og det er å skape liv. Men kan-
skje kan de spå fremtiden også.

– Hvor blir kveldens beste
nachspiel?

Rommet til Anders Grønne-
berg. Eller rom 237.

BLA'ROCK: Ralf Lovstad, Christina Halvorsen, Asle Hansen, Anders Grønneberg og Sølve Sæther er Dagbandet. Lørdag gjør de
alt for at du skal få en knallkveld på SKUP. 

Takk til SKUPs sponsorer, støttespillere og det store antall
ildsjeler som har gjort dette arrangementet mulig! SKUP-
konferansen 2006 arrangeres med økonomisk støtte fra
Norsk Journalistlag, Institusjonen Fritt Ord, Norsk Re-
daktørforening og Internasjonal Reporter. 

Regibistand
I tillegg vil SKUP-styret takke NRK, TV 2 og TV Norge for
uvurderlig regibistand og produksjon av videoinnslag til
de ulike seminarene. Her vil SKUP spesielt nevne og tak-
ke faktasjef Lars A. Kristiansen (NRK), nyhetsredaktør
Stål Talsnes (TV 2), nyhetsdirektør Kjell Øvre Helland
(TV 2), redaksjonssjef Glenn Due-Sørensen (TV Norge)
og nyhetsanker Mette Fossum Beyer (TV Norge) samt
Marianne Rustad Carlsen (NRK), Cecilie Ellingsen
(NRK), Ola Flyum (NRK), Cathrine Graff (TV 2), Kristine
Grønli (TV Norge), Berte Hilmo (NRK), Hanne Hoel
(NRK), Kjartan Ovesen (TV Norge), Hild Rindal (NRK),
Karianne Solbrække (TV 2), Martin Riber Sparre (NRK),
Frank Syvertsen (NRK) og Jan Ove Årsæther (TV2) for å

nevne noen. Listen burde ha vært enda lenger, men dette
er personer som har hatt avgjørende og positiv innflytel-
se på årets konferanseprodukt. 

En stor takk også til VGs designer Kenneth Lauveng
som tidlig og sent har tegnet annonser og plakater for
SKUP. På samme måte må vi nesten nevne noen lokale sje-
ler som har bistått oss i forbindelse med dette arrange-
mentet og produksjonen av konferanseavisen som du nå
holder i hendene. Vi må spesielt trekke fram Lars Døvle
Larssen i Tønsberg Blad. I tillegg har en rekke personer i
samme avis gjort en frivillig innsats i å få ferdigstilt Siste
SKUP i tide, herunder Henrik Ulrichsen, Vegar Vatn og
Dennis Ravndal, m.fl. En frivillig ildsjel, Siri Marte Apne-
seth, bidro sterkt til at vi til slutt kom i mål. Også Scanpix
fortjener en takk for at de lot avisen bruke arkivet deres.

Uselvisk innsats
For øvrig vil vi gi en stor takk til alle våre kolleger som ube-
talt og uselvisk stiller opp som programledere på ulike se-
minarer i løpet av konferansen. I tillegg har vi i år som tidli-

gere med oss journaliststudenter som gjør en praktisk inn-
sats både før og under konferansen. Mye av stoffet til kon-
feranseavisen ble produsert av disse studentene: William E.
Graham, Kristian Mykleset, Ida R. Nysæter, Ragne Riise,
Line Tiller og Amund Trellevik. En spesiell takk til Gøril
Engesvik som tok på seg oppgaven med å koordinere stu-
dentene og bistå oss med andre gjøremål siden i fjor høst. 

Vi må også takke SKUPs juryleder Fritz Breivik og
resten av prisjuryen for den kjempeinnsatsen juryen har
gjort med å finne fram til hvem som fortjener pris- og di-
plomer for sin journalistiske innsats i året som har gått.
Jobben er i sannhet imponerende og tidkrevende. Og sist,
men ikke minst: Takk til den sporty og utrettelige staben
ved Institutt for journalistikk (IJ), i særdeleshet Elisabeth
Johansen, som i de siste, hektiske ukene før konferansen
har vært vår faste støttekontakt og administrative sikker-
hetsnett sammen med André Verløy. Uten disse, og andre
ildsjeler, ville ikke dette arrangementet ha vært mulig.

En stor takk går til ...

Bla’rockerne

Bla'rockerne 
spiller til dans: 
Lørdag etter banketten


