
utgis. Jeg syns det er naturlig å ha den i den 
største kommunen i Lofoten.

 Det mener også 53 år gamle Kenneth Grav, 
som var en av de tre som i 1987 etablerte Lofot-
Tidende. Han er innom de moderne redak-
sjonslokalene til gamleavisen for å fortelle om 
avisens opphav og hilse på tidligere kolleger.

– Jeg spurte dem her om dagen hvilket 
postnummer den nye avisen skal ha, sier Grav, 
som også er kompis med dagens redaktør, 
Rune Andreassen.

Grav advarer Amedia mot å trå feil i sam-
menslåingen som nå avtegner seg.

– De gjør en tabbe hvis de rigger seg sånn 
at det kan oppfattes som noe som kommer 
fra Svolvær. Amedia burde vist tålmodighet i 
situasjonen som nå er oppstått. Avisene burde 
få tilbake noe av de pengene de har levert gjen-
nom årene. Så bør de ha is i magen. 

Protestavis
Det var i 1987 at Lofot-Tidende ble etablert av 
Even Carlsen, Sverre Christoffersen og altså 
Kenneth Grav. Førstnevnte ble daglig leder 
og sistnevnte redaktør. Grav solgte en Ford og 
spyttet inn 35.000 kroner, vel 65.000 kroner i 
dagens verdi. Drøyt ti år senere fikk han igjen 
rundt 3,5 millioner kroner i kontanter og aksjer. 
Grav driver i dag med eiendomsutvikling i 
Vestvågøy kommune.

Etableringen av avisen på Leknes forklares 
gjerne som reaksjon på en fergekonflikt på 
1980-tallet. Avisa Lofoten Pluss, som utgis av 
Våganavisa, skrev tidligere i år at Vestvågøy har 
tapt to fergekamper, men  i hvert fall fått en 
god lokalavis. Fergekonflikten dreide seg om at 
Leknes ønsket havneanløp for fergen fra Bodø. 
Lofotposten i nabokommunen tok parti med 
Moskenes, som til slutt fikk fergeanløpet på 

bekostning av Leknes.
– Du kan godt kalle etableringen en protesta-

vis. Vi var misfornøyd med tingenes tilstand og 
ville gjøre noe for å endre det, sier Grav.

Den nye avisen fikk god starthjelp ved at 
næringslivet i Vestvågøy i 1988 hadde et halvt 
års annonseboikott overfor Lofotposten. På 
dette tidspunktet var det etterkommerne etter 
Joh. E. Paulsen som eide avisen. 
Grav legger ikke skjul på at de tre grunnleg-
gerne også var opptatt av Lofot-Tidende som 
noe de kunne tjene penger på. 53-åringen for-
teller at de hadde et godt forhold til A-pressen 
fra starten, blant annet gjennom trykkerisam-
arbeid.

– Etter hvert begynte vi å drive avisen bedre. 
Du kan godt si at vi begynte å pynte brura.

Et mulig oppkjøp hadde allerede vært et 
tema mellom de to partene. Men så, i mars 

GRÜNDER: Ken-
neth Grav (til 
høyre) i samtale 
med tidligere kol-
lega Tore Solheim 
i Lofot-Tidendes 
salgsavdeling. 

«Der røyk 
pensjonen 
vår.»

Kenneth Grav da A-pressen 
kjøpte Lofotposten i 1995
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