
Lofoten

i Leknes møter vi på Magnar Johansen. 
Allroundjournalisten har vært en liten tur 
innom redaksjonslokalene før han skal på vakt 
senere på kvelden. I 21 år har han jobbet ved 
dagsavisens lokalkontor her i byen. Før det var 
han fem år i Lofot-Tidende.

– Det er mer spennende å jobbe i en dagsa-
vis, sier Johansen om at han gikk til konkur-
renten i 1993.

Journalister fra de to avisene møter på hver-
andre i kommunestyremøter i de fire Lofoten-
kommunene med veiforbindelse mellom seg. 
Og på folkemøter, pressekonferanser eller 
andre begivenheter, som besøk av fiskerimi-
nisteren. Johansen syns det er skjerpende med 
konkurranse.

– Det er sunt. Det skaper press på deg til å 
være først ute med en sak.

Han er glad for at Lofot-Tidende føres vide-

re i navnet, men legger til at det er vanskelig å 
unngå sammenslåing slik den medieøkono-
miske situasjonen er blitt.

Nasjonal interesse
Å ha Lofoten som arbeidssted syns journalisten 
er gøy ut fra den nasjonale interessen området 
vekker. 

– Vi er sentrum for begivenheter enten vi 
vil eller ikke, på områder som olje, fiskeri og 
verdensarv. Det er morsomt at mange nasjo-
nale diskusjoner tar utgangspunkt her.

Inne i redaksjonslokalene sitter journalis-
tene og jobber. Kai Nikolaisen har tid til å slå av 
en prat. Han høster godord fra redaktøren sin.

– Kai har blålys i ryggmargen og kan fis-
keri til fingerspissene. Han er en viktig mann 
for Lofotposten, sier Marianne Steffensen 
Kielland.

Kai er også et kjent navn blant leserne. På 
kaféen på Lofotsenteret møter vi en gjeng i 
begynnelsen av 20-årene. De skryter av journa-
listen for at han får med seg alt av blålysnytt.

– Han er veldig på, sier Sondre Torheim.
Han og venninnen Elisabeth Benonisen 

sier at de leser Lofot-Tidende og Lofotposten 
både på papir og nett.

– Det er mer lokalt stoff i Lofot-Tidende. 
Men jeg leser Lofotposten først, sier Torheim.

22-åringene sier de er veldig nysgjerrig på 
jungeltelegrafen, på det som skjer i lokalsam-
funnet.

– Vi får mye av det på Facebook. Men det er 
i avisene vi får det bekreftet, sier Benonisen.

Ungdommene sier avisene skriver om mye 
av det samme uansett. Men selv om de leser 
dagsavisen Lofotposten først, er de redd det 
skal bli for mye Svolvær-nytt dersom de to kon-

«Det 
beste er 
kanskje at 
de legger 
ned 
begge 
avisene 
og 
oppretter 
en ny 
avis.»

TURISTMAGNET: 
Smeden i Sund, 
Tor-Vegar Mørk-
ved, lever av at 
Lofoten vekker 
interesse.
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