
– Lofotposten er full av reklame, og lettvek-
teren av de to. Å slå sammen de to avisene er 
like dumt som å slå sammen kommunene.

Konkurrerer med seg selv
De rundt 24.000 innbyggerne i Lofoten deler 
på tre aviser. De to hovedavisene, Lofot-Tidende 
og Lofotposten er begge eid av Amedia.

Sistnevnte er den største med seks utgivel-
ser i uka og hele Lofoten som dekningsom-
råde. Avisen ble etablert i 1896 og har hoved-
kontor i Svolvær i Vågan kommune, men fire 
journalister jobber på lokalkontoret i Leknes. 
Den tidligere kystavisen hadde i sine glansda-
ger dekningsområde helt ned til Mørekysten, 
men har fått opplaget krympet fra rundt 
13.000 eksemplarer på slutten av 1980-tallet 
til 5.797 i fjor. Daværende A-pressen kjøpte 
avisen i 1995.

Konkurrenten Lofot-Tidende ble etablert 
i Leknes på Vestvågøy i 1987 som en protest 
mot Svolvær-dominerte Lofotposten. Lofot-
Tidende kommer ut onsdag og fredag og 
hadde i fjor et opplag på 3.950 eksemplarer. 
Avisen ble startet av tre gründere, men solgt til 
daværende A-pressen i 1998. Det var på den 
tiden A-pressen ble sminket for notering på 
Oslo børs. Verdien av å eie begge avisene lå i 
trykkerisamarbeid og annonsesamkjøring.

I tillegg til de to hovedavisene har Lofoten 
noen mindre aktører. Ukeavisen Våganavisa 
som drives av Edd Meby er det nærmeste vi 
kommer en utfordrer. Som navnet tilsier har 
den kommunen Vågan som dekningsområde. 
Avisen hadde i fjor et opplag på 2.563 eksem-
plarer.

Da det i vår ble kjent at Amedia må spare 
en halv milliard kroner, falt øynene raskt på 

Leknes. I byen med rundt 2.700 innbyggere 
fins det ni redaksjonelle årsverk. 

– I den pressa situasjonen som Amedia er i, 
har de sett på Leknes med ørneblikk.

Det sier ansvarlig redaktør Rune 
Andreassen i Lofot-Tidende. I april varslet han 
gjennom egen avis at de to Amedia-avisene 
søker sammen. Det ligger an til at det blir én 
organisasjon, men at de to merkevarene vide-
reføres. Men for klubbleder Karin P. Skarby 
har løsningen fremstått som uklar underveis.

Lofotpostens ansvarlige redaktør Marianne 
Steffensen Kielland, som begynte i jobben i 
mai, blir felles sjefredaktør for begge titlene i 
den nye modellen. 12. juni vedtok styrene den 
felles fremtiden (se egen sak side 17).

Forstår sammenslåing
I Storgata utenfor Lofotpostens lokaler 

FAKTA

Lofotposten
• Etablert 1896, kjøpt 
av daværende A-pres-
sen i 1995.
• Etablert i byen Svol-
vær i Vågan kommune. 
Har i tillegg Vestvågøy, 
Flakstad og Moskenes 
som dekningsområde. 
Kommer ut seks dager 
i uka.
• Opplaget lå ved 
årsskiftet på 5.797 
eksemplarer.
• Har 14 redaksjonelle 
medarbeidere, hvorav 4 
i Leknes. Ytterligere 6 
jobber med salg.
 
LOFOt-tidEndE
• Etablert 1987, kjøpt 
av daværende A-pres-
sen i 1998.
• Etablert i byen 
Leknes i Vestvågøy 
kommune. Har i tillegg 
Flakstad og Moskenes 
som dekningsområde. 
Kommer ut onsdager 
og fredag.
• Opplaget lå ved 
årsskiftet på 3.950 
eksemplarer. 
• 6 redaksjonelle med-
arbeidere, 2 på salg.
 
AndrE MEdiEr
Ukeavisen Våganavisa 
største utfordrer med 
2.563 eksemplarer i 
opplag.
 
Lofoten
Består av øykommune-
ne røst og Værøy, samt 
Moskenes, Flakstad, 
Vestvågøy og Vågan. 
de fire siden 2007 hatt 
fastlandsforbindelse 
gjennom Lofotfast.
drøyt 24.000 innbyg-
gere per januar 2014.
Største næringer er 
fiskeri, handel og 
turisme. 

VESTVENDT: 
Lofotposten hol-
der til i Svolvær i 
øst. De fleste av 
Leknes-baserte 
Lofot-Tidendes 
reportasjeturer 
går vestover, 
denne gang helt til 
Sund. Kart: GooGle

ENTUSIAST: 
Kunstner og olje-
motstander Johs. 
Røde har kontaktet 
avisa som nyfrelst 
elbileier. Han vil 
ha ladestasjon i 
kommunen. 
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