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Een rustig avondje, wijntje opentrekken en lekker niks: klinkt als het
weekend toch? De Zweden doen dat gewoon midden in de week. Op
‘Lillördag’ wordt net gedaan alsof het weekend is.
Marijke Harenberg woont in Zweden en legt uit wat het fenomeen inhoudt.

LILLÖRDAG
“Lillördag is bij ons op woensdag en betekent eigenlijk ‘kleine zaterdag’. Op Lillördag
ontspannen we. Niet wassen, strijken of koken, maar gewoon een beetje makkelijk
doen. Het is om de week te breken”, vertelt ze. Harenberg is Nederlandse, maar
werkt als designer voor H&M. Ze woont al zeventien jaar in Stockholm met haar
Zweedse man en drie kinderen.
“Vroeger was woensdag de dag waarop hulp in de huishouding en mensen die op
het land werkten vrij hadden”, legt Harenberg uit. Daardoor is de woensdag een soort
extra weekenddag geworden in Zweden.

ZWEDEN
Sowieso hebben ze in Zweden veel ‘speciale’ dagen, vertelt Harenberg. “Op vrijdag is
het ‘knusse vrijdag’ en gaan we met chips en taco’s voor de televisie zitten met het
hele gezin. Dat mag ook echt niet onderbroken worden.”
“Zaterdag is de dag van het snoepen, dan kopen kinderen massaal snoepjes. En
zondag is het Friluftsliv: dan gaan we met het hele gezin de natuur in. Ik vind dit echt
heel leuk, want zo wordt het niet zo monotoon en lijken niet alle dagen op elkaar”,
vertelt ze.

CORONATIJD
Volgens Harenberg hebben ze in Zweden veel speciale dagen, omdat zij gewend zijn
aan een vast weekritme. “Beide ouders werken en de kinderen gaan vanaf jongs af
aan naar school. Daarom is het ’s avonds en in het weekend tijd voor het gezin. We
maken het thuis echt gezellig.”

Lees ook
Zweden overweegt toch lokale lockdowns om verspreiding virus tegen te gaan
En dat is precies waar wij in de coronatijd wel iets van de Zweden kunnen leren. Want
waarom zouden we het niet op woensdag al gezellig maken alsof het weekend is?
Kunnen we er voor de rest van de week weer tegenaan met de zoomcalls, de
avondklok en thuiszittende pubers. Trek die fles wijn maar open.
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