
kurrentene slås sammen.
– Det er ekstremt mye Svolvær-nyheter i 

Lofotposten, sier Torheim.

Smeden i Sund
I galleriet rett ovenfor vakre Rambergstranda 
setter Katharina Mila Hesby omsider sluttstrek 
for intervjuet med en engasjert Johs. Røde. 
Han beklager selv tiden, men forklarer det som 
nødvendig å legge ut om bakgrunn sin for en 
journalist som intervjuer ham for første gang.

Etter lønsj på rasteplassen utenfor matbu-
tikken på Flakstad lokker veien igjen for repor-
teren. Turen gir Hesby også en mulighet til å 
reflektere kjapt over Lofoten som arbeidsplass. 
Både hun og alle andre Journalisten snakker 
med i løpet av oppholdet sier oljedebatten har 
roet seg siden regjeringspartiene ble enige 
med KrF og Venstre om å la oljeboring i 

Lofoten og Vesterålen ligge i inneværende stor-
tingsperiode. Dermed er fiskeri, turisme og 
handel de viktigste næringene i øygruppen.

– Fisk har vært det mest aktuelle temaet 
siden jeg kom hit, blant annet en diskusjon 
om fiskejuks. Og så dreier det seg om å få hvit-
fisk til å bli like populært som laks, sier Hesby.

I Sund er det smeden Tor-Vegard Mørkved 
som skal intervjues i form av stikkord. Det 
betyr at journalisten gir et kjapt ord, så forteller 
intervjuobjektet hva hun eller han assosierer.

– Det er enkelt, men veldig populært blant 
leserne, sier Hesby.

Smeden er aktuell i forbindelse med turist-
sesongen, når han får besøk av rundt 20.000 
besøkende. Hesby intervjuer 49-åringen mens 
han står foran smia. Innimellom kommer et 
par turister innom.

– Hva med turister? får han spørsmål om.

– Hva med bobiler?
– Midnattsol?
Etter at reporteren har fått sitt, forteller 

Mørkved at avisen er viktig.
– De fleste her leser lokalavisen, sier 

Mørkved, og legger ikke skjul på at han også 
livnærer seg på den oppmerksomheten han og 
Lofoten vekker.

Samtidig i smia huker Hesby tak i et par 
turister. Det blir en ekstra «turistsak» til net-
tet. Så er det på tide å vende nesa hjemover til 
redaksjonen for å skrive. Deadline er i morgen 
klokka 11.

Impulsheter
Noen måneder tidligere, i et vinterlig, men 
uvanlig snøtynt Lofoten, var Katharina på 
kaia i Ramberg for å dekke det lokale fisket. 
Spenningen under Lofotisket er alltid knyt-

SKREIFISKE: I 
mars dekket Ka-
tharina Mila Hesby 
fiskesesongen for 
en lokal bedrift 
på Ramberg. Foto: 

Audun Rønningen

UTE PÅ OPPDRAG: 
Katharinna har 
reist til Sund for å 
intervjue smeden, 
og plukker med 
seg noen turistin-
tervjuer samtidig. 
Senere besøker 
hun et galleri i 
Stamsund for å 
lage en nyhetssak 
om en utstilling.
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