
 

SKUP-diplom for 2013 tildeles Linda Reinholdtsen, NRK Nyheter, for 
prosjektet «Fastlandsforbindelsene – fraflytting tross dyre bruer». 
 
 
 
Juryens uttalelse:  
 
 
Det starter med en kjøretur på en trang og svingete riksvei 78 på Helgeland. Midt i et øde 
landskap dukker plutselig ei stor bru under oppføring opp. En journalists undring over hvem 
som skal bruke denne nye Sundøybrua og hvem som skal betale for den, ble starten på en 
systematisk gjennomgang av hva som skjer med folketallet i øysamfunn som får 
fastlandsforbindelse.  
 
Bygges det bruer med distriktspolitiske virkemidler, så bør vi vite om det faktisk fører til det 
man tror det skal føre til, var journalistens utgangspunkt. For det er en utbredt oppfatning at 
fastlandsforbindelser vil gjøre det mer attraktivt for både folk og næringsliv å bli boende i 
eller flytte til øysamfunn. Journalisten viser gjennom sine undersøkelser at på mange mindre 
steder er historien ikke riktig slik.  
 
Det var øyas framtid, ungdommen, som etter hvert klippet snora på Sundøybrua, ei bru til 
130 innbyggere som kostet 176 millioner kroner. Rett etter åpningen ble skole, lokalbutikk 
og postkontor lagt ned.  
 
NRK-journalisten har gjennom kreativ metodebruk og grundig arbeid gått inn i 
problemstillinger som overraskende nok ikke tidligere er blitt undersøkt systematisk. Ingen 
myndigheter eller forskningsinstanser satt med oversikt og svar.  
 
Ved hjelp av digitale verktøy er Norges kyst kartlagt og saumfart i detalj av journalisten på 
jakt etter bruer og tunneler. Funnene viser at det de siste 30 årene er brukt over fire 
milliarder kroner på fastlandsforbindelser til øyer i Trøndelag og de tre nordligste fylkene 
som folk flytter fra.  
 
Juryen er imponert over det selvstendige og omfattende arbeidet som er nedlagt av 
hovedsakelig én journalist, og berømmer hvordan hun har tilegnet seg kunnskap om digitale 
metoder underveis i prosjektet. Juryen framhever også måten NRK har delt sine funn med 
leserne. Publikum kan selv undersøke funnene nærmere i et interaktivt kart der 
fastlandsforbindelsene er plottet med dato, kostnad og folketallsutvikling. 
 
Juryen gratulerer Linda Reinholdtsen med SKUP-diplom for 2013. 
 
 
 
 
 
 


