Den lille mytedræber

1

Myte #

Nordjylland er befolket af fiskere, farmere og
folkedansere.
Fakta
Forkert! Nok har vi meget vand og meget landbrugsjord,
men det er ikke det vi beskæftiger os – mest – med.
Faktisk har Nordjylland målt på antal fuldtidsansatte
forholdsmæssigt flere beskæftigede på industri-,
råstofudvindings- og forsyningsvirksomheder og inden for
byggeri og anlæg end resten af landet har. Og der er også
flere beskæftigede inden for offentlig administration,
undervisning og sundhed end i Danmark som helhed.

2

Myte #

Nordjyderne render rundt og klipper hinanden, for
der er slet ikke arbejde nok til dem alle sammen.
Fakta
Forkert! Arbejdsløshedsprocenten i Nordjylland er på
niveau med landsgennemsnittet. Og befolkningsandelen
i arbejdsstyrken er også på niveau, når Nordjylland
sammenlignes med Danmark som helhed.

Myte #

3

Nordjyder er dårligere uddannet end resten af
landets befolkning.
Fakta
Både og. Der er ikke helt så mange med mellemlang
eller lang videregående uddannelse som i resten af
landet, men med hensyn til kort videregående uddannelse
ligger Nordjylland på niveau – og der er flere faglærte.
Udviklingen over de seneste 10 år viser desuden, at der
forholdsmæssigt er kommet flere ufaglærte nordjyder
gennem en uddannelse.

Myte #

4

Nordjyske skolebørn må sidde oven på hinanden i
klasserne og skolerne er meget større end i resten
af landet.
Fakta
Forkert! Mens den gennemsnitlige skole i Danmark
har 382 elever, er tallet for Nordjylland 297. Og mens
klassekvotienten er 20,7 for landet som helhed, er den
19,3 i Nordjylland.

5

Myte #

Den offentlige service er ringere i Nordjylland end
i resten af landet.
Fakta
Forkert! Ifølge Social- og Indenrigsministeriets
kommunale nøgletal ligger det nordjyske serviceniveau
generelt over landsgennemsnittet – og det samme
gælder for det såkaldte skat/service-forhold.

Myte #

6

Nordjyderne har ikke så mange penge som andre
danskere – det er nok derfor de har det så svært
med momsen.
Fakta
Forkert! Både for Danmark som helhed og for
Nordjylland ligger den disponible indkomst på godt
134.000 kr. pr. indbygger. Men det er rigtigt, at der
har været mindre at gøre godt med i Nordjylland – for
eksempel var tallene i 1999 knap 95.000 kr. for hele
landet og knap 89.000 kr. for Nordjylland.

7

Myte #

Nordjyder er enten tudsegamle mænd og koner
eller ynglinge, der ikke er klar til arbejdsmarkedet
endnu.
Fakta
Forkert! Antallet af erhvervsaktive i Nordjylland ligger
på niveau med resten af landet.

Myte #

8

Nordjyderne tjener deres penge ved at sælge æg
ved stalddøren og snyde de tyske turister.
Fakta
Forkert! Næsten halvdelen af den samlede
omsætning i Nordjylland skabes i handels- og
transportvirksomheder, mens industri-, råstofindvindingsog forsyningsvirksomheder skaber næsten en tredjedel.

Aalborg – Nordjyllands hovedstad
Aalborg har siden den tidlige middelalder nydt godt af
sin placering på Limfjordens smalleste sted. Det var hér
vikinger slog sig ned før årtusindeskiftet og cirka 1070
nævner Adam af Bremen Aalborg som en betydelig
søkøbstad på den videre færd fra det europæiske
kontinent til især Norge og Island.
Skærmet af kongelige privilegier – givet til byen i den
tidlige middelalder – sikrede Aalborg sig med tiden
dominans over et omfattende bagland, der blandt andet
afsatte landbrugsprodukter til Norge, hvorfra man
hentede træ, jern og andre metaller til Danmark. Aalborg
havde også nære handelsrelationer mod syd, idet man
blandt andet solgte fisk til store dele af det katolske
Europa og mange tyske købmænd gjorde forretninger i
Aalborg. Samtidig udbyggede byen sin samhandel med
Skandinavien og Baltikum.
Efter en længere periode præget af stagnation kom
der atter gang i kontakten med omverdenen i anden
halvdel af det 18. århundrede – ikke mindst takket være
stigende eksport af forædlede landbrugsprodukter
til Tyskland og England. Nogenlunde samtidig fulgte

udbygning af byens havn, hvilket gav grobund for
industrialisering og etablering af nye virksomheder inden
for cementfabrikation, værfts- og maskinindustri, glas-,
tobaks- og tekstilproduktion.
For godt 100 år siden gik Aalborg for alvor fra handelsog købmandsby til industriby. Og for tre årtier siden
fulgte endnu en vigtig transformation da mange af de
traditionelle fremstillingsvirksomheder blev erstattet af
højteknologiske, videnbaserede virksomheder. Det var
også i 1970’erne at Aalborg fik det universitet, der siden
har spillet en afgørende rolle for byens udvikling til et
center for uddannelse og forskning.
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Erhverv Norddanmark
Erhverv Norddanmark er Aalborg-regionens største
erhvervsorganisation – grundlagt i 1431 og dermed
landets ældste af sin art.
Erhverv Norddanmark samler omkring 500 virksomheder
inden for handel, industri, service og liberale erhverv i
bestræbelserne på aktivt at medvirke til at Aalborgregionen er attraktiv at drive og udvikle virksomhed i.

Mission
at give værdi gennem dynamik, udvikling og
vidensdeling.

Vision
at Erhverv Norddanmark er at proaktiv i den 		
erhvervspolitiske debat
at Erhverv Norddanmark skal være den foretrukne
dialogpartner i erhvervsudviklingen af såvel Aalborg
som Norddanmark.

Mærkesager
Kompetenceudvikling, energi og miljø, innovation og
infrastruktur.
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