Lofoten

REDAKSJONSMØTE: Redaksjonssjef Øystein Ingebrigtsen
(t.h.) informerer kolleger om de siste hendelser, og oppsummerer hvilke saker Katharina Mila Hesby (i midten) skal dekke
på reportasjetur.

NYETABLERING: Ordfører Jonny Finstad i Vestvågøy tror det
beste er å legge ned de to eksisterende avisene, og etablere
en ny uten bindinger til de to konkurrerende byene Leknes og
Svolvær.

BLÅLYS: Kai Nikolaisen (t.h.) blir satt pris
på av både sjefredaktør Marianne Steffensen Kielland og leserne.

tet til tidspunktet når fisken kommer opp
Vestfjorden «på innersida». Den lokale fiskeren
som ble intervjuet forteller at fjorårets fangst
ble slått før årets sesong var over.
– Både yttersida og innersida har vært helt
fantastisk i år selv om det gikk litt tid før den
kom på innersida. Eventyrlig, beskriver noen
fisket som, sa Hesby da Journalisten snakket
med henne i slutten av mars.
Da var hun på en lignende reportasjetur
som vi fulgte henne på i juni. Journalisten
forteller at reportasjeturene kan arte seg veldig
forskjellig.
– Når jeg har planlagt to-tre intervjuer, tar vi
turen vestover som vi pleier.
På turene tas ting også impulsivt. Noen
ganger har redaksjonen i Leknes fått tips som
de vil reporteren skal følge opp. Det hender
også at de plukker opp saker ved å snakke med
14 journalisten 20. JUNI 2014

dem som handler på den lokale matbutikken.
Journalisten forsøker alltid å plukke opp flere
saker enn dem som er planlagt. En gang hun
var i Reine i en annen sammenheng, stakk
hun innom en turoperatør fordi hun så det var
lys der.
– Jeg bare gikk inn der og tok en prat om de
hadde tips til saker om hva som rører seg eller
har nyhetsverdi. Da plukket jeg opp en sak om
at vinterturismen øker. Folk som jakter nordlyset kommer tidligere.
Viktig postnummer
Selv om fiske, turisme og handel er hete samtaleemner i Lofoten, forteller den såkalte ROBEKlista, der kommuner under administrasjon av
staten er oppført, om en hard økonomi. Det er
bare Vågan av Lofoten-kommunene med veiforbindelse som ikke står på denne lista.

Rådhuset til Vestvågøy ligger et minutts
gange på andre siden av Storgata fra
Lofotpostens redaksjonslokaler i Leknes. Vi
møter Høyres ordfører Jonny Finstad i kommunestyresalen. Han er klar på at kommunen
skal av ROBEK-lista neste år.
For avisenes del er Finstad bekymret for
mindre mangfold og svekket meningsbrytning
dersom de finner sammen. Men han forstår
det likevel ut fra hvordan medieutviklingen er.
– Det beste er kanskje at de legger ned
begge avisene og oppretter en ny avis. Da blir
de kvitt det historiske. Det er nok en risiko for
at det kommer noe nytt digitalt hvis de legger
ned den ene, og beholder det andre navnet,
sier Finstad.
Han mener den nye avisen må ha postnummer 8370 Leknes og ikke 8300 Svolvær.
– Det vil ha betydning hvor avisen skal

