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Fira midsommar som en dansk 
Brasor, sång och stora festmåltider. Danskarnas svar på midsommar, Sankt Hans aften, innebär en 
stor fest i hela Danmark. Högtiden har många likheter med den svenska motsvarigheten, men den 
skiljer sig också i flera avseenden med flera moment som snarare påminner om svenska valborg. När 
fler svenskar än någonsin nu väljer att fira den danska högtiden har Stena Line listat sina fem bästa 
tips inför Sankt Hans.   

Intresset för Danmark som resmål är stort bland svenskarna. Detta visar sig inte minst i 
bokningsstatistiken hos Stena Line där antalet resenärer som väljer att ta färjan till grannlandet fortsatt 
står sig starkt. Detta stämmer än bättre under sommarmånaderna och det blir allt vanligare för svenskar 
att ta sig över kattegatt för att fira den danska högtiden Sankt Hans aften som infaller den 23 juni varje 
år.  

Högtiden innebär en stor fest i hela Danmark, där danskarna äter traditionella festmåltider bestående av 
bland annat färskpotatis, kött, fisk, skaldjur och jordgubbar med släkt och vänner. Det finns även många 
större allmänna firanden runt om i Danmark där stora brasor tänds och danskarna sjunger allsång 
tillsammans. Brasorna utsmyckas ofta med häxor som skickas till ”Bloksbjerg” när brasan tänds. 

– Danskarna vet verkligen hur man ställer till med fest och det börjar allt fler svenskar inse, vilket vi kan 
se i vår bokningsstatistik där 230 000 svenskar åkt över till grannlandet under 2018. Sankt Hans aften är 
en härlig högtid och vi är väldigt glada över att på ett billigt och smidigt vis kunna hjälpa festsugna 
svenskar att ta sig över till Jylland. Med dessa tips hoppas vi kunna förgylla festligheterna ytterligare, 
säger Mona Ulvåknippa, Route Marketing Manager på Stena Lines Danmarkslinjer. 

Stena Lines fem Sankt Hans tips: 

• Klä dig i vitt - Det är traditionellt att klä sig i vitt och sommarhatt. 
• Lär dig sången - Lär dig texten till Holger Drachmanns klassiska ”Vi elsker vårt land”, den är 

omåttligt populär under Sankt Hans. 
• Fira i Skagen - I Skagen firar tusentals danskar Sankt Hans aften varje år och det är en stor fest. 

Vippefyret som funnits i Skagen sedan 1627 tänds en gång per år, under Sankt Hans-firandet. 
• Svag krona - Den svenska kronan är just nu svag vilket betyder att du kan fynda på vägen till 

Danmark. Exempelvis kan du köpa 24 Tuborg för 79 SEK ombord på Stena Line Danica. 
• Spontanitet - Sankt Hans aften är inte en helgdag i Danmark. Firandet börjar därför ofta sent, 

vilket betyder att vi svenskar kan åka över samma dag utan att missa något av firandet. 
Danskarna är dessutom väldigt gästvänliga. Perfekt som en spontan utflykt! 

 
Fakta Sankt Hans aften: 
Sankt Hans aften firas den 23 juni varje år i Danmark. Högtiden var från början en hednisk fest då man 
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firade årets längsta dag. Den danska kyrkan adopterade senare högtiden och tillägnade den Johannes 
Döparen.  

För mer information kontakta: 
Jesper Waltersson, Presschef Stena Line, 0704-85 85 32  

 

 

 

 


