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Nordjylland
De historiske priss
Priserne stiger, og det bekymrer
mange nordjyder, der forventer en
forringet privatøkonomi i 2022
sammenlignet med 2021. Det viser
en ny Panel Nordjylland-undersøgelse
Af Julian Drud
Sørensen
jds@dnmh.dk

og Christian Made
Hagelskjær
cmh@dnmh.dk

28. - 30. april 2022

WINTERGARTEN
Ekstravagant cirkusoplevelse
i ægte Gatsby-stil
Kom med til et varieté-show i verdensklasse, hvor
halsbrækkende akrobatik, klassisk cirkushumor og festlig
stemning er på programmet. Varieté-stilen er afvekslende og
underholdende optrædener i form af dans, akrobatik og musik.
Det har du en unik chance for at opleve, når det tyske varietéteater Wintergarten kommer til Aalborg (som det eneste sted i
Norden!) med showet Golden Years.
Forestillingen er inspireret af 1920’ernes gyldne jazztid med
en autentisk atmosfære og kostumer i tråd med datidens
forkærlighed for pailletter, fjer og fest. Det bliver et show
i fantastisk cirkusstil, som det kunne have fundet sted for
100 år siden, men med nutidens talent for underholdning og
blændende koreografi, der betager og forbløffer.
Varieté-teater er for alle – store som små. Så uanset om det er
hele familien, der skal have et godt cirkusminde, vennerne,
der skal opleve en fest af et show eller firmaet, der skal fejre
påsken, vil I få en stor oplevelse, I sent vil glemme!

akkc.dk

NORDJYLLAND: Efter cirka
otte år med historisk lav
inflation og prisstigninger
helt nede omkring 1 procent
om året er den økonomiske
virkelighed i dag vendt på
hovedet. Også for den enkelte forbruger.
Det seneste år er forbrugerpriserne steget med 5,4
procent, hvilket er den største stigning i 35 år. Og udviklingen er kun eskaleret yderligere i kølvandet på krigen i
Ukraine.
Kort sagt: Mange varer er
blevet dyrere. Og det er ifølge en ny Panel Nordjylland-undersøgelse - noget,
der vækker bekymring rundtomkring i de nordjyske
hjem.
Eksempelvis svarer næsten
hver anden - 45 procent - at
de forventer, at deres økonomiske situation i resten af
2022 bliver værre, end den
var sidste år. Derudover svarer hele 94 procent, at den
senere tids prisstigninger har
ramt deres husstand.
Det bekymrer nordjyderne sig
mest om
Udviklingen har haft konsekvenser for flere sektorer,
men det er prisstigningerne
inden for energi-området herunder også på benzin og
diesel - som nordjyderne ser
på med størst alvor. Dernæst
kommer bekymringen over
de stigende priser på fødevarer - og dagligvarer i
øvrigt.
En kendsgerning, der ikke
kommer bag på Mogens
Rüdiger, som er historiker og
lektor på Institut for Politik
og Samfund ved Aalborg
Universitet, hvor han i mange år har forsket i energiområdet.
- Helt overordnet afspejler tallene jo, at boligudgifterne sluger en ganske stor
del af budgettet. For mange
er det den største post. Og
hvis man pludselig skal bru-

ge 30 procent mere på energi hver måned, kan det
mærkes, siger han og
fortsætter:
- Det kan være udgifter,
der gør, at nogle tænker: Kan
vi få råd til det, vi plejer at
spise? Kan vi tage på ferie?
Skal vi lægge vores liv om?
På den måde kan det være en
belastning. I hvert fald for
nogle.
Svært at spå om fremtiden
Mogens Rüdiger drager
paralleller til Oliekrisen i
1973, hvor oliepriserne blev
firdoblet på ganske få dage,
og til for bare 15 år siden,
hvor de var på cirka samme
niveau, som de er i dag.

Men man kan alligevel ikke
helt sammenligne de to
situationer med den, vi står
i i dag.
- Den her gang handler det
ikke bare om energipriserne.
Det handler også om prisen
på mælk, brød og så videre.
Det er hele paletten, der bliver dyrere. Stort set, siger
han.
Ifølge energihistorikeren
spiller uvisheden i forbindelse med krigen i Ukraine
også en væsentlig rolle.
Usikkerheden har bredt sig,
og det er svært at forudse,
hvordan situationen udvikler sig.
- Det har nok også noget at
gøre med krigsfrygten. Krig
er ikke noget, vi er vant til i
Europa, og det har nok været
med til at sætte skub i angsten for inflationen, siger
Mogens Rüdiger, der heller
ikke tør spå om fremtiden,
når det gælder energipriserne.
- Det er virkelig svært at
forudsige, for der skal forbløffende lidt til, før priserne
ændrer sig. Men hvis EU
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stigninger vækker stor bekymring
FAKTA
PANEL NORDJYLLAND
■ Hver måned giver op til 2000 repræsentativt udvalgte nordjyder

deres meninger til kende i Panel Nordjylland.
■ Formålet er at blive klogere på nordjydernes holdninger, interesser
og adfærd.
■ Panelet er oprettet af Det Nordjyske Mediehus og bestyres af Jysk
Analyse, som sikrer, at tallene er i orden og er garant for panel-deltagernes anonymitet.
■ Svarene er samlet ind i perioden 31. marts - 11. april 2022.
■ 1443 paneldeltagere besvarede spørgsmålene.

beslutter sig for at lukke for
den russiske gas, kan der gå
rigtig lang tid, før vi ser en
stabilisering.
- Til gengæld er høje
energipriser jo ikke nogen
dårlig ting, hvis man ser det
ud fra et klimamæssigt synspunkt, for så bliver den grønne energi jo mere konkurrencedygtig. Men det er jo
ikke sikkert, at man kan varme sig ved den tanke ude i
de små hjem. Og det forstår
jeg godt, siger han.

Mogens Rüdiger er ekspert i
energihistorie og har blandt
andet skrevet bogen
“Oliekrisen”, der tager
udgangspunkt i de massive
olieprisstigninger, der ramte
Vesten i 1973.
Foto: Hjortlund Medier

Spar 25%* på

skydedørsgarderober
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