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Isvintre

Søg i 250 års aviser
Hvor mange isvintre har vi haft i Nordjylland? Hvor 
mange naturkatastrofer og hvornår havde vi bilfrie 

søndage? Søg og find sjove historier i vores avisarkiv.

Periode Dato

NORDJYSKE Historiske Avisarkiv 
indeholder næsten fire millioner avissider fra nuværende og tidligere aviser, der har været ejet 
af NORDJYSKE Medier. Og med vores 250 års jubilæum er der rigtigt mange sjove og spændende 
historier at finde i vores avisarkiv. Gå selv på opdagelse på nordjyske-avisarkiv.dk
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Sådan vurderer
nordjyderne regeringens
håndtering af coronakrisen
Der skal et velfungerende samfund til for at klare sig igennem en pandemi, siger førende forsker

jj@dnmh.dk

Af Johannes Jacobsen rer Henrik Nielsen.
- Og borgerne skal virkelig

have stor ros i Danmark. Der
er ingen tvivl om, at det
generelt høje tillidsniveau,
der er i Danmark mellem
borgerne og det offentlige,
har været hele forudsætnin-
gen for, at hele kædens små
led ikke er bristet.

Og Danmark har klaret sig
godt sammenlignet med
andre lande, slår Henrik
Nielsen fast.

- Når vi ser rundt om i ver-
den, så har Danmark sam-
men med andre små, velstå-

NORDJYLLAND: Meget ændre-
de sig 11. marts 2020, da
statsminister Mette Frederik-
sen (S) stod i spidsen for et
historisk pressemøde. Her
blev store dele af samfundet
lukket ned på grund af den
omfattende coronapandemi,
der skulle præge hele verden
de næste år.

I dag er Danmark uden
nogen former for restriktio-
ner, men de seneste par år
har været præget af nedluk-

ninger, restriktioner, døds-
fald og ændret adfærd hos
befolkningen.

I en ny Panel Nordjylland-
undersøgelse lavet for Nord-
jyske, har 1414 repræsenta-
tivt udvalgte nordjyder i
perioden mellem 24. august
og 5. september svaret på,
hvad de synes om regerin-
gens håndtering af Covid-
19-epidemien.

På spørgsmålet "Gennem
de sidste godt tre år har rege-
ringen haft en række store
sager. Synes du, at regerin-
gen har håndteret nedenstå-

ende sag godt eller dårligt? -
Generel håndtering af Covid-
19 epidemien" svarer 76 pro-
cent "Godt håndteret" og 15
procent "Dårligt håndteret".
De resterende ni procent sva-
rer "Ved ikke".

Overlæge og professor
Henrik Nielsen på Infek-
tionsmedicinsk Afdeling på
Aalborg Universitetshospital
vil ikke kommentere på rege-
ringens politiske arbejde i
forbindelse med coronapan-
demien. Til gengæld vil han
meget gerne kommentere
på, hvordan Danmark har

klaret sig.
Det har nemlig ikke kun

været politikeres arbejde,
der har ført Danmark igen-
nem pandemien, understre-
ger han. Det er både politike-
re, sundhedsvæsen, diverse
myndigheder og ikke mindst
borgerne, der er årsag til, at
Danmark er kommet godt ud
på den anden side af de
seneste to og et halvt års
håndtering af Covid-19.

- Det er den gamle sand-
hed om, at ingen kæde er
stærkere end det svageste
led. For at vi som land skal

lykkes med at komme igen-
nem det her, så skal alle led i
kæden fungere godt.

- Vi skal have en regering
og nogle myndigheder, som
fungerer indbyrdes i at kom-
munikere og træffe beslut-
ninger. Vi skal have et sund-
hedsvæsen, der faktisk kan
levere det, der så er brug for.
Og så skal borgerne virkelig
hjælpe til med at nedsætte
smittespredningen på alle de
måder, man nu bliver pålagt,
inklusive vaccinationer, og
så holde god ro og orden på
trods af restriktioner, forkla-
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Er du vild med
at løse krydsord,
sudoku eller quiz?
Så skal du besøge
www.nordjyske.dk/underholdning
Her finder du hver dag nye krydsord og logiske 
opgaver, så tag en pause og prøv vores nye under-
holdningsside. 

Rigtig god fornøjelse

Ren Combi Service ApS, Hulvejen 85, 9530 Støvring
Dette er en henvisningsannonce, vi tager derfor forbehold for trykfejl.

Pakke 1; kr. 995,-
Værdi kr. 1.598,- Spar 37%

Vedligehold dit tag
Med en professionel algebehandling fra Ren Combi Service får 

du ikke bare et flot tag - du forlænger også tagets levetid - vælg 

mellem 2 pakker - se mere på deal.dk  

Køb dit værdibevis på deal.dk 
fra i dag eller giv det som gave.
*Kig ind på deal.dk allerede i dag - enkelte tilbud er først til mølle.

Telefon 9935 3535
E-mail nordjylland@dnmh.dk

Adresse Langagervej 1, 9220 Aalborg Øst

Det føles som en uendelighed
siden, at statsminister Mette
Frederiksen (S) 11. marts 2020
holdt pressemøde om Covid-19
i Danmark. Siden har verden
ændret sig meget, og et folke-
tingsvalg venter rundt om
hjørnet. Nordjyske har spurgt
nordjyderne, hvad de mener
om regeringens håndtering af
coronakrisen.
Arkivfoto: Martin Sylvest
/Ritzau Scanpix

ende nationer klaret sig rig-
tig flot. Målt på hvordan syg-
dommen ikke har givet stør-
re ulykker, end den så gjor-
de. Det kunne være gået
meget værre, hvilket jo
desværre er sket mange
andre steder i verden, siger
han.

Dugfriske tal fra USA viser
for eksempel, at middelleve-
tiden i USA er faldet fra 79 år
i 2019 til 76,1 år i 2021.
Henrik Nielsen kalder mid-
dellevetiden for en meget
grov måde at opgøre sund-
hedstilstanden i et land på,
men tallet kan alligevel for-
tælle noget. Og tallene fra
USA er meget voldsomme,
mener han.

- Det er helt vildt. Der må

være så mange gamle i USA,
der er døde. I Danmark er
vores middellevetid fortsat
med at stige trods Covid-19.

Henrik Nielsen påpeger, at
man ikke må glemme, at
sundhed og lægegerningen
er meget tæt knyttet til sam-
fundsforhold, økonomi og
sociale klasser.

- Derfor ser man, at de
samfund, der grundlæggen-
de fungerer godt med tillid
til myndigheder, meget lidt
korruption og hvor der ikke
er udbredt fattigdom, klarer
sig nemmere igennem en
pandemi som den, vi har
været igennem.

Man kan ikke sige, at mid-
dellevetiden i USA udeluk-
kende er faldet på grund af
coronadødsfald. Men udvik-
lingen understreger netop
pointen om, at et velfunge-
rende samfund har været
med til at få Danmark sikkert
igennem stormen, mener
Henrik Nielsen.

- Hvis samfundet og sund-
hedsvæsenet brænder sam-
men, så får du ikke behand-
ling for noget som helst. Hel-
ler ikke dårligt hjerte, kræft
eller noget som helst andet,
for der er intet, der fungerer.
Og så kan man aflæse det i
dødeligheden.
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