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Stavanger
– En hviledag er ekstremt rele-
vant i det samfunnet vi lever i. 
Nå er det så mye mas om å fylle 
tiden med noe, også i hviletiden 
skal du ha hundre prosjekter gå-
ende. Men å hvile har en verdi i 
seg selv, sier Tor Magne Nesvik, 
sogneprest i St. Petri kirke. 
– Hva er å hvile?

– Å gå tur, men ikke for å bli 
i god form av det. Det er å bare 

være tilstede, uten at det skal 
bli et eget selvutviklingspro-
sjekt av det. Det er å sitte og 
se på tv med god samvittighet, 
sier Nesvik. 
– Hva bruker folk hviledagen 
til?

– På en måte er vi flinke til å 
hvile, men vi sitter gjerne med 
dårlig samvittighet knyttet til 
hva vi burde gjort. Det ødeleg-
ger hvilen. Jeg konstaterer også 

at søndagen har blitt en travel 
dag. Det er gjerne den eneste 
dagen mor og far har sammen, 
så plutselig har vi så mye vi 
skal rekke den dagen også. 
– Hva er det greit å gjøre  
på søndagen?

– En ting er hva man gjør 
som privatperson. Det må folk 
finne ut på egenhånd. Men jeg 
ser viktige verdier i at vi som 
samfunn har en dag som er helt 

hhPresten er ikke så streng på om folk bråker  
på søndagen, men han synes vi skulle unne oss  
å ta det litt med ro. 

Tor Magne Nesvik, sogneprest  
i St.Petri kirke tar livet med ro  
med god samvittighet når det  
er helligdag.   
Foto: Pål Christensen

Helligdagen  Hva gjør vi?

Stavanger
– I 1971 hadde vi 7 timer og 55 
minutter med fritid på sønda-
ger. I 2010 var tiden 7 timer og 
46 minutter, altså en liten ned-
gang. Det ser ut til at mer tid 
brukt på vedlikeholdsarbeid 
har stor betydning for nedgan-
gen i fritid, sier Odd Vaage, se-
niorrådgiver i Statistisk sen-
tralbyrå. 

Dette sier statistikken: 
hh 74 prosent brukte tid på hus-
arbeid på søndager i 1971, 
mot 85 prosent i 2010. De 
som gjør dette bruker likevel 
mindre tid på det i dag enn 
i 1971.
hh 20 prosent stelte hagen, ved-
likeholdt og reparerte bolig, 
bil og annet i 1971, mot 36 
prosent i 2010. 
hh 6 prosent brukte tid på kjøp 
av varer og tjenester i 1971, 
mot 20 prosent i 2010.  

På andre siden sover vi mer på 
søndagene: 8 timer og 43 mi-
nutter i 1971, 9 timer og 25 mi-
nutter i 2010. Det vil si omtrent 
tre kvarter mer.

– Det har vært nedgang både 
i idrett/friluftsliv på søndage-
ne, betydelig nedgang i sosialt 
samvær og i lesing. Derimot 
har tv-titting økt med omtrent 
1 time og annen fritid slik som 
pc/internettbruk, har økt med 
omtrent en halv time, sier Vaa-
ge. 

Færre i kirken
Ifølge tradisjon og lov (se fakta-
boks) skal man være stille og la 
være å bråke på søndagen. Det-
te for å verne om «det gudstje-
nestelige liv» og «den allmen-
ne fred». Færre og færre i Sta-
vanger bruker søndag formid-
dag på kirkebenken (584.859  
personer i 2012, 640 570 i 
2005). Men mange lar likevel 
hammeren ligge på helligda-
gen. 

– Det religiøse aspektet med 
helligdagen har blitt svekket, 
men tanken om å ha helligda-
ger, å gjøre noe vi ikke gjør re-
sten av uka, lever videre, sier 
Tomas Sundnes Drønen, pro-
fessor ved Misjonshøgskolen. 
Han forklarer at begrepet hel-
lig i religionsvitenskapen betyr 
noe som er annerledes. 

– Vi ser likevel at det er en 
dreining i hva som er greit og 
ikke greit denne dagen. På vå-
ren er hagearbeid ok, det opp-
leves ikke som arbeid, men som 
rekreasjon. Når vi sitter foran 
pc-en hele uka, er hagearbeid 
noe annerledes. 

Tror på søndagen
– Hvor seriøst tar vi helligda-
gen? 

– Debatten rundt søndagsåp-
ne butikker viser at dette sitter 
dypt hos folk. Det kom sterk 
motbør fra de som driver bu-
tikkene. Vi har behov for en 
avveksling fra hverdagen, sier 
han. 

Han mener det fortsatt sit-
ter dypt i folk at man ikke skal  
forstyrre hverandre denne da-
gen. 

– Du hører ikke mye snekring 
på søndagen, og veldig få ville 
blitt fornøyd av å bli vekket av 
en motorsag denne dagen. Det 
at man ikke skal lage lyd had-
de i utgangspunktet en religiøs 
begrunnelse. Man skulle være 
stille overfor det hellige. Det-
te har blitt til at man ikke skal 
forstyrre hverandre, verken  
visuelt eller lydmessig. Det 
handler om å respektere at folk 
vil hvile. 

– Men søndagen er gjer-
ne den eneste dagen som står 
igjen til å gjøre sånt arbeid?

– Derfor ser man en dreining 
i at man gjør mer av det på søn-
dagen. Min magefølelse er like-
vel at mange ønsker ikke å bli 
forstyrret på søndagen. 

– Hvorfor blir det stående?
– I skaperordningen er den 

syvende dagen hviledag. Men 
jeg tror også dette henger 
sammen med hvordan vi er 
skrudd sammen som mennes-
ker. En hviledag har noe for seg. 

– Hva tror du om helligdagen 
i fremtiden?

– Jeg tror vi vil se mer seku-
larisering. Flere som henger  
ut klesvasken og gjør hagear-
beid, og en normalisering av 
søndagen. Men jeg håper vi 
kommer til å bevare denne da-
gen som en litt annerledes dag, 
sier han. 

Hilde Moi
hilde.moi@aftenbladet.no

Søndagen 
blir likere 
hverdagene
hhPåsken nærmer seg med mange røde dager. 

Men vi både handler, steller hagen, vasker  
huset, pusser opp og fikser bilen selv om det er 
helligdag. 

–Hvilen har en verdi i seg selv


