
Till midsommarafton hör dans och lek till. Så vad passar inte bättre till 
midsommarfesten än ett midsommar-quiz? Ladda ner och printa Kureras 
midsommar-quiz och sätt upp frågorna runt om i trädgården, eller utom-

hus, så får ni en härlig tipspromenad i den ljuva sommarkvällen.

Glad midsommar önskar Kurera!

Tips på midsommar-quiz tillMidsommarfesten

Instruktioner
Klipp ut varje fråga för sig och sätta upp på olika platser i träd-
gården eller utomhus. Sen är det bara att dela in er i lag och 
börja promenera. Laget med flest rätta svar vinner. Facit hittar 
du på sista sidan i dokumentet.

Midsommarstången eller majstången, som den också kallas, är midsommarens 
främsta symbol. Man tror att traditionen infördes under 1300- eller 1400-talet. 
Men från början har den sitt ursprung i ett annat land, vilket?

1.  Belgien
X.  Tyskland
2.  Lettland

Fråga 1.

I det gamla bondesamhället ansågs midsommarafton vara en magisk afton.
På vilket sätt menade man att natten var magisk?

1.  Alla ens önskningar skulle slå in den natten
X.  Under midsommarnatten drömde man om hur många barn man skulle få
2.  Förtrollade skatter skulle visa sig under natten

Fråga 2.



En gammal midsommartradition säger att man ska rulla sig i daggen i gräset på 
midsommarafton. Vad trodde man skulle hända?

1. Man skulle få god hälsa
X. Håret skulle börja växa extra mycket
2. Huden skulle bli slät och rynkor försvinna

Fråga 3.

Midsommarvädret är som vi alla vet, mycket nyckfullt. Men det har inte alltid reg-
nat och varit kallt. Den varmaste midsommaren uppmättes år 1935 till hela 35 
grader. I vilket stad var det?

1. Urshult
X. Sveg
2. Burträsk

Fråga 4.

Mycket gott äts under midsommarafton och enligt tradition har man alltid dukat 
fram den finaste maten under denna högtid. Enligt gammal tradition var filbunke 
och vitgröt en av festligheterna. Hur tillagades vitgröten?

1. Gröt som kokades på mjölk och vetemjöl eller korngryn
X. Gröt som kokades på filmjölk, kokt potatis och vatten
2. Gröt som kokades på vatten, mannagryn och ris

Fråga 5.

Enligt folktron ansågs pioner vara riktigt farliga blommor och dem skulle man akta 
sig noga för att lukta på. Ibland täcktes de över med pappersstrutar för att vara på 
den säkra sidan. Vad var det man var rädd för som man trodde fanns nere i blom-
man?

1. Böldpest
X. Kräfta (cancer)
2. Tyfus

Fråga 6.



Midsommarstången kallas ibland även för majstång. Namnet kommer från orden 
”maja” Men vad betyder ordet ”maja”?

1. Dansa kring
X. Fruktbarhet
2. Smycka med löv

Fråga 7.

Midsommarstången är såklart midsommarens starkaste symbol. Men det råder 
fortfarande viss osäkerhet kring dess symbolik. Vad tror man att midsommar-
stången symboliserar?

1. En fallos
X. Ett kors
2. Ett träd

Fråga 8.

Färskpotatisen är en klassiker på midsommar men är egentligen en ganska ung 
företeelse. När infördes traditionen i Sverige? 

1. Början av 1900-talet
X. Mitten av 1800-talet
2. På 1950-talet

Fråga 9.

Midsommar firades även under vikingatiden men firandet såg då lite annorlunda 
ut. Midsommarafton var fruktbarhetens dag och då blotade man till två gudars 
ära. Till vilka vikingagudar offrade man?

1. Idun och Skriner
X. Frigg och Frulla
2. Frej och Freja

Fråga 10.



1. Rätt svar:  X Tyskland
2. Rätt svar:  2. Förtrollade skatter skulle visa sig under natten
3. Rätt svar:  1. Man skulle få god hälsa
4. Rätts var: X. Sveg
5. Rätt svar: 1. Gröt som kokades på mjölk och vetemjöl eller korngryn
6. Rätt svar: X. Kräfta (cancer)
7. Rätt svar: 2. Smycka med löv
8. Rätt svar: X. Ett kors
9. Rätt svar: 1. Början av 1900-talet
10. Rätt svar: 2. Frej och Freja

Facit


