
Gæk, gæk, gæk...
Vi nærmer os tiden for gækkebreve, og det 
er vel ikke for meget sagt, at regeringen 
har tyvstartet, når den ved den ene gang 
efter den anden at forlænge den aktuelle 
coronanedlukning driver gæk med særligt 
de små erhvervsdrivende. 
Jeg er selv en sådan med egen akupunk-
turklinik i Stoholm, der grundet min 
sundhedsautorisation godt må holde del-
vist åbent og kører for nedsat blus med 
de restriktioner, der nu engang er stukket 
ud.
Det er nu ikke, fordi jeg selv sidder på 
nåle for at komme op på fuld damp, at jeg 
bringer de små erhvervsdrivende på bane. 
Jeg klarer mig nok endda.
Min bekymring retter sig nærmere mod 
detailhandlens små enkeltmandsvirksom-
heder, for når jeg kigger tværs over Nørre-
gade, hvor klokken i døren plejer at bimle, 
når nogen går ind for at købe tøj hos Bu-
tik Bente, så er der bare helt stille.
Og det har der været i noget, der nærmer 
sig tre måneder nu. I første omgang fi k de 
at vide, at de lige skulle holde ud hen over 
nytåret, men allerede inden vi var nået til 
nytårsskihop fra Garmisch Partenkirchen, 
var den frist forlænget med 14 dage.
17. januar blev siden til hele februar ud, 
og mens de små er kommet tilbage i skole, 
venter vi stadig spændt på, hvornår der 
kan løsnes yderligere bånd på for eksem-
pel tøjbutikken, frisøren og akupunktøren.
Jeg synes selv, at vi har nået bristepunk-
tet nu. Og det siger jeg som en aktør på 
sundhedsområdet, der har fuld respekt for 
de nødvendige beslutninger, der er truffet 

omkring nedlukning for at begrænse smit-
teudbredelsen i Danmark. 
Men den har også hjulpet til et punkt, 
hvor smittetallene nu er så lave, at vi i 
Viborg Kommune har dage helt uden nye 
smittede.
Så er der andre steder, hvor det ikke ser 

så godt ud, og hvor det vil være uhensigts-
mæssigt at lukke op.
Men det er netop min pointe. Hvorfor skal 
alle lide, fordi nogle få stadig kæmper 
med høje smittetal? Hvorfor skal vi fort-
sætte med denne one-size-fi ts-all tilgang i 
stedet for at sætte gang i en lokal genop-
lukning? Lige nu er virkeligheden i Viborg 
en helt anden end på vestegnen, og når 
man med succes kunne lukke regionalt 
ned i Nordjylland, så kan man vel også 
lukke regionalt op igen? 
Med den varslede opbygning af en omfat-
tende, kommunal testkapacitet må det 
være til at styre, og jeg tror ikke, at folke-
sundheden er truet ved at lade Bente slip-
pe tre kunder ind i butikken ad gangen 
eller give frisøren lov til at lade en kunde 
ad gangen komme under saksen.
Og det haster med at få gang i dem, vi 
kan få gang i, for nogle er presset så me-
get i bund, at man må frygte for deres 
overlevelse, ikke mindst herude i de små 
byer, hvor et erhvervsliv med aktivitet er 
er så vigtig for den generelle aktivitet. 
Hvilket bringer mig til den næste store 
berøringsfl ade, jeg har: Foreningslivet.
Som leder i Sport på Tværs er det smer-
teligt at møde det mismod, der præger 
mange af de ældre mennesker, jeg er vant 
til at se sprudle på gymnastikgulvet.
De savner hinanden, de savner motionen, 
og deres knogler er ved at vokse sammen, 
fordi de ikke kan komme i gang. 
Og som alle andre er de smerteligt bevid-
ste om vigtigheden af, at vi passer på hin-
anden. Det er der ingen, der ikke forstår, 

om man så er voksen, midtimellem eller 
lille.
Jeg synes, at folkesundhed handler om 
meget mere end Corona. Den mentale 
sundhed er også udfordret, og med den 
imponerende disciplin, fjandboerne har 
udvist med at få smittetallene i bund, 
er det måske også tid til at give noget af 
ansvaret tilbage til individet, skrue lidt 
ned for det centrale formynderi, og skrue 
op for aktiviteterne igen, så vi kan undgå 
at skulle have gang i en hjertestarter på 
både det ene og det andet område.
Jeg kan godt selv være lidt af en gækker, 
men lige nu vil jeg hellere være den, der 
kalder på forår for forretningslivet som 
foreningslivet, så det igen kan begynde at 
åbne og folde sig ud i fuldt fl or. Ligesom 
vintergækken. 
Det er nemlig blandt andet for at holde de 
små hjul i gang, at jeg stiller op til Kom-
munalvalget 2021. Så kan du jo i den san-
de gækkebrevsånd prøve at gætte, hvem 
det er, jeg stiller op for.

Kærlig hilsen
Sinna Maagaard, kandidat for *******
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