
1995, velger A-pressen å kjøpe konkurrenten 
Lofotposten.

– Der røyk pensjonen vår, tenkte vi da.
Men det gikk bare tre og et halvt år før Grav 

likevel kunne innkassere gevinst på sin andel 
av Lofot-Tidende. Som et ledd i å forberede 
A-pressen for børsnotering kjøpte konsernet 
Lofot-Tidende for å effektivisere trykkerisamar-
beid og bedre annonsesamkjøringen.

– Vi hadde gjort leksa vår og hadde snakket 
med Harstad Tidende også. Vi så konturene av 
en annonsesamkjøring. Vi var blitt en relativt 
holden avis med penger på bok.

– Hvorfor valgte du å selge?
– Vi fikk et godt tilbud.
A-pressen og konsernsjef Alf Hildrum 

betalte 9 millioner kroner for avisen med opp-
gjør i kontanter og aksjer.

Samferdsel
I vår er det blåst nytt liv i fergekonflikten ved at 
den ligger inne for konsekvensutredning i for-
bindelse med en ny veipakke for Lofoten. Men 
fergekonflikten vekker ikke lenger de store 
følelsene, verken blant redaktørene eller kolle-
gene i Lofot-Tidende. 

– Fergesaken er egentlig ikke så gloheit len-
ger. Folk har lagt ferga til kai, sier Andreassen.

Det som derimot vekker sterkere enga-
sjement er diskusjonen rundt en mulig ny 
storflyplass i området. Noen krefter håper at 
det skal lokke flere turister til Lofoten, mens 
andre frykter det skal bety kroken på døra for 
småflyplassen og kanskje sykehuset samtidig. 
Det ene samferdselstemaet ser ut til å ta det 
andre i Lofoten.

Ut i verden
Til jul er Katharina Mila Hesby ferdig i vikaria-
tet i Lofoten. Da vil hun komme nærmere fami-
lien i Tønsberg. Hun hadde siktet seg inn mot 
en jobb i Tønsbergs Blad inntil det i vår ble klart 
at avisen må kutte rundt 20 millioner kroner. 
Selv om mange aviser kutter nå, håper hun at et 
drøyt års erfaring som lokaljournalist i Lofoten 
skal hjelpe henne til å fortsette innenfor jour-
nalistikken. Dersom hun ikke klarer det, er hun 
åpen for andre kommunikasjonsjobber.

– Jeg ser for meg å komme sørover, og det 
hadde vært deilig å knytte seg til et sted. Men for 
å komme inn i journalistikken i Oslo-området 
skal du ha flaks. Jeg er åpen for andre veier også, 
sier Hesby fra sjåførsetet i reportasjebilen.

Hun tar med seg viktige erfaringer fra vika-
riatet i den lille redaksjonen i Lofoten, og sier 

Lofoten
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FORENES: Ansvar-
lige redaktør Rune 
Andreassen i 
Lofot-Tidende fort-
setter som leder 
i Leknes mens 
Marianne Stef-
fensen Kielland 
blir sjefredaktør 
i forening med 
Lofotposten.
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