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Välkommen att 
fira hundra år av 
demokrati med oss!

För hundra år sedan fattade Sveriges 
riksdag det slutgiltiga beslutet om att 
införa allmän och lika rösträtt, något 
som brukar ses som demokratins genom-
brott i Sverige. Detta har beskrivits som 
1900-talets viktigaste riksdagsbeslut. 
Under september och oktober 2021 
uppmärksammar Danderyds kommun 
denna historiska händelse genom att  
anordna Danderyds Demokratijubileum 
för alla kommunens invånare. 

Jubileumsveckorna (3 september – 24 
oktober) är fyllda med föreläsningar, 
samtal, kultur och mycket mer. Det blir 
en invigningsceremoni tillsammans med 
Riksdagens talman Andreas Norlén, ett 
firande av rösträttskvinnan Anna Whitlock 
och en framåtblickande avslutning i 
kulturens tecken. Aktiviteterna är öppna 
och alla är välkomna i mån av plats.  

Jubiléet arrangeras av Danderyds 
kommun i samarbete med föreningsliv 
och civilsamhälle. Bland annat har Kultur-
biennalen inkluderats i programmet. 
Tillsammans vill vi öka kunskapen om 
den svenska demokratins historia, 
innebörd och betydelse samt bidra till 
att väcka engagemang för demokratins 
betydelse idag och i framtiden. 

Under jubileumsveckorna kommer vi 
även att fira att kommunen fyller 50 år.  
År 1971 bildade Danderyds Köping, dit 
också Enebyberg hörde, och Djursholms 
Stad, där Stocksund ingick, den nya 
kommunen Danderyds kommun. 

 
Varmt valkommen att fira  
     tillsammans med oss

Med reservation för ändringar och anpassningar till restriktioner till följd av coronapandemin. 
Håll dig uppdaterad om aktuellt program och eventuella ändringar på danderyd.se/demokratijubileum. 
Observera att vissa aktiviteter kräver bokning eller föranmälan.

DEMOKRATI 

JUBILEUM
Danderyd

1921 - 2021, 100 ÅR MED  

ALLMÄN & LIKA RÖSTRÄTT



Större evenemang
Under jubileumsveckorna äger ett antal större evenemang rum med 
plats för många deltagare såsom invigningen, öppnandet av Danderyds 
nya bibliotek och firandet av minnesmärket Anna Whitlocks park.

INVIGNING AV DANDERYDS DEMOKRATIJUBILEUM
Datum och tid: 3/9 kl 12-13
Plats: Mötestorget, Mörby Centrum
Arrangör: Danderyds kommun
Danderyds Demokratijubileum invigs av kommunfullmäktiges ordförande 
Boris von Uexküll och Sveriges riksdags talman Andreas Norlén. Ceremonin 
kommer innehålla tal, musik och samtal med fokus på hur demokratin ser ut 
idag. Lättare tilltugg och dryck serveras från kl 11.30.

ÖPPNING AV NYA DANDERYDS BIBLIOTEK 
- BIBLIOTEKENS ROLL I DEMOKRATIN.
Datum och tid: 11/9 kl 12-15
Plats: Mötestorget och Danderyds bibliotek, Mörby Centrum
Arrangör: Danderyds kommun
Danderyds bibliotek firar jubiléet med att slå upp dörrarna till sina nya lokaler med 
bland annat ett författarföredrag av Margit Silberstein, en guidad tur av utställningen 
Fira demokratin samt barnteater. Det bjuds på lättare tilltugg och dryck. 

ANNA WHITLOCKS DAG 
- VEM VAR ANNA WHITLOCK?
Datum och tid: 25/9 kl 12-16
Plats: Anna Whitlocks park
Arrangör: Danderyds kommun
Var med på invigningen av parken till hennes 
ära och ta del av ett spännande scenprogram 
och olika stationer i parken för barn och vuxna. 
Gör en tidsresa till 1921, möt en trollkarl, var 
med i ett interaktivt konstprojekt eller se när 
kommunens lokalpolitiker frågas ut i olika 
ämnen. Det bjuds på varmkorv, dryck och fika. 

AVSLUTNING - DEMOKRATIN I FRAMTIDEN
Datum och tid: 21/10 kl 18-20
Plats: Danderydsgården
Arrangör: Danderyds kommun
Det blir ett avslutningsfirande i kulturens tecken. Med blicken mot framtiden 
bjuder kvällen på musik, sång, teater och konst samt ljusinstallationen Ljus i 
mörkret i Kvarnparken. Lättare tilltugg och dryck serveras.
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Danderyds kommun följer coronarestriktionerna och anpassar programmet utifrån detta.                   Eventuella ändringar meddelas löpande på danderyd.se/demokratijubileum.

Anna Whitlock var i flera avseenden 
en person före sin tid och en stark 

röst för jämställdhet och de demokratiska 
värderingar vi idag ser som självklara. 
I hennes park hoppas jag vi alla kan 
inspireras att på vårt eget vis upprätt-
hålla dessa värderingar och bidra till 
ett fritt och öppet samhälle. Genom vårt 
lokala demokratijubileum ser jag chansen 
till många spännande samtal om just 
dessa frågor.

       Sissela Kyle 
           gästar Anna Whitlocks dag!

Hanna Bocander (M) 
Kommunstyrelsens 
ordförande



Föreläsningar och samtal
En viktig del i ett demokratiskt samhälle är möjligheten till öppna samtal. 
I en rad föreläsningar och samtal ges möjlighet till ökad kunskap och 
intressanta diskussioner inom en rad ämnen.
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FÖRELÄSNING - VAD ÄR EN DEMOKRATI? 
Datum och tid: 6/9 kl 15-17 
Plats: Djursholms bibliotek
Arrangör: Studieförbundet Vuxenskolan
Harald Venström, cirkelledare från Vuxenskolan, berättar om den svenska 
demokratins utveckling, medborgerliga rättigheter och hur man kan vara 
delaktig i den svenska demokratin. Föreläsningen riktar sig till personer med 
funktionsnedsättning. 

DEMOKRATIN ÄR ALLTID VÄRD ATT FÖRSVARA 
– DET CIVILA SAMHÄLLETS ANSVAR OCH MÖJLIGHETER
Datum och tid: 9/9 kl 18.30-20
Plats: Träffpunkten Enebyberg 
Arrangör: Danderyds Civilförsvarsförening
Med utgångspunkt i ambitionen att värna demokratin föreläser föreningen om 
motståndskraft mot påverkansoperationer och cyberangrepp, att förebygga, 
förbereda och hantera utsatta lägen och kriser och föreningens arbete med 
civilförsvar. 

ORDEN – DEMOKRATISPECIAL
Datum och tid: Lansering 13/9 och 4/10
Plats: Facebook och Instagram
Arrangör: Svenska kyrkan i Danderyd och Enebybergs bibliotek
En vlogg där bibliotekarien Susann Moritz och prästen Jenny Karlsson samtalar 
om existentiella aspekter av demokratin. Kommuniceras via kyrkans och 
bibliotekets Facebook och Instagram samt på www.svenskakyrkan.se/danderyd 
och www.bibliotek.danderyd.se.

FÖRFATTARFÖREDRAG OM SELMA LAGERLÖF
Datum och tid: 15/9 kl 19-20
Plats: Träffpunkt Enebyberg
Arrangör: Enebybergsbibliotekets vänner
Författarbesök av Anna-Karin Palm som berättar om sin biografi om Selma 
Lagerlöf, Jag vill sätta världen i rörelse, en pionjär på flera områden.
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SAMTALSKVÄLLAR: 
ULRIKA KNUTSSON ”BILDNING, RÖSTRÄTT, KVINNA OCH KYRKA”
Datum och tid: 16/9 kl 19-20
Plats: Träffpunkt Enebyberg
Arrangör: Svenska kyrkan i Danderyd och Enebybergs bibliotek
Kvinnorörelsens Emilia Fogelklou och Elin Wägner hämtade kraft i sin andlighet. 
Hur kan dessa kvinnor inspirera idag? Finns det lärdomar att ta med sig? Ulrika 
Knutson är journalist, kritiker och författare. I samtal med prästen Jenny Karlsson.

KVINNORNA INOM ROTARY – UTVECKLING FÖR DEMOKRATI
Datum och tid: 17/9 kl 12-13
Plats: Djursholms golfklubb 
Arrangör: Djursholm Rotaryklubb 
Föreläsningar tar avstamp i Rotarys utveckling. Från en alltigenom manligt 
orienterad ideell organisation till nära 50 procent kvinnor inom Djursholm 
Rotaryklubb. Vidare berörs allmän rösträtt, yttrandefrihet och demokratifrågor.

ULRIKA KNUTSON BERÄTTAR OM KVINNOKAMPEN FÖR DEMOKRATI 
Datum och tid: 20/9 kl 19-20
Plats: Djursholms bibliotek 
Arrangör: Djursholmbibliotekets vänner 
Utifrån sin bok Den besvärliga Elin Wägner berättar Ulrika Knutson om 
kvinnokampen för allmän rösträtt och om Fogelstagruppen och deras 
arbete för kvinnor i det nya demokratiska samhället. Föranmälan till 
Djursholms bibliotek (ej medlemmar), djursholms.bibliotek@danderyd.se.

ANNA WHITLOCK, RÖSTRÄTTSAKTIVIST OCH AKTIV I DJURSHOLM 
Datum och tid: 23/9 kl 19-22
Plats: Banérsalen, Djurholms slott
Arrangör: Samfundet Djursholms Forntid och Framtid.
Författaren Anders Johnson berättar om sin bok Anna Whitlock 
– reformpedagog och rösträttsledare. Efteråt serveras lättare supé. 
Föranmälan till carlerikeriksson@mac.com senast en vecka i förväg. 
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PANELSAMTAL: 
EN FUNGERANDE INTEGRATION FÖR ATT STÄRKA DEMOKRATIN
Datum och tid: 5/10 kl 19-21
Plats: Fribergaskolan
Arrangör: Danderyd Rotaryklubb
Ett samtal där olika personer delar med sig av stunder och möten som innebur-
it verklig delaktighet och inkludering. Flera aktörer berättar om arbetet för 
att skapa delaktighet och vad varje individ kan göra för att bidra till en funge-
rande integration. Det bjuds på förfriskningar och tilltugg i pausen.

SAMTALSKVÄLLAR: 
OLA LARSMO - DEN ENSKILDA MÄNNISKAN I SAMHÄLLET
Datum och tid: 7/10 kl 19-20
Plats: Träffpunkt Enebyberg
Arrangör: Svenska kyrkan i Danderyd och Enebybergs bibliotek
Ola Larsmo, författare och samhällsdebattör, samtalar med prästen Jenny 
Karlsson utifrån hans senaste bok Översten, om en amerikaemigrant som 
kämpade mot slaveriet.

EN GLOBAL UTBLICK - YTTRANDEFRIHETEN RUNT OM I VÄRLDEN
Datum och tid: 12/10 kl 18-20 
Plats: Banérsalen, Djursholms slott
Arrangör: FUF Stockholm södra och Medborgarskolan
Seminariet ger en global utblick på utvecklingen för yttrandefrihet och 
pressfrihet i världen och hoten mot demokratin om de begränsas. Det görs 
en djupdykning i ämnet tillsammans med en journalist som varit verksam i 
ett av världens farligaste länder.

SPEAKER’S CORNER TRÄFFPUNKTEN
Datum och tid: 14/10 kl 18-20 
Plats: Träffpunkt Enebyberg. 
Arrangör: Svenska kyrkan i Danderyd och Enebybergs bibliotek
Ett forum där alla är välkomna att berätta om en demokratisk fråga som  
de brinner för. Syftet är att skapa en respektfull debatt. Föranmälan till 
susann.moritz@danderyd.se senast 7/10.

OM STOCKSUNDS RÖSTRÄTTSPIONJÄR ANNA BUGGE WICKSELL 
Datum och tid: 16/10 kl 15-16.30 
Plats: Stocksunds bibliotek
Arrangör: Sällskapet Amorina
”Tesalong” med historieprofessorn Christina Carlsson Wetterberg som 
berättar om Anna Bugge Wicksell, en av de ledande personerna i arbetet  
för kvinnlig rösträtt i Sverige, kvinnors rättigheter och fredsarbete.
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KYRKRÅTTAN BERÄTTAR 
Datum och tid: 5/9 kl 13
Plats: Danderyds kyrka 
Arrangör: Svenska kyrkan i Danderyd
Alla barn bjuds in till upptäcktsfärd i Danderyds kyrka. Där får barnen möta 
kyrkråttan Rådis, som berättar den spännande historien om kyrkan och om en 
del annat som händer i en kyrkråttas liv. 

BARNTEATER PÅ BIBLIOTEKEN 
- INSPIRERAD AV ELSA BESKOWS VERK
Datum, tid och plats: 
Danderyds bibliotek 11/9 kl 13.20
Stocksunds bibliotek 18/9 kl 12
Enebybergs bibliotek 9/10 kl 11.15
Djursholms bibliotek 9/10 kl 14.15
Arrangör: Danderyds kommun
Karaktärerna Bibblan, Filuren och Musse bjuder på en familjeföreställning 
baserad på Elsa Beskows Resan till landet Längesen. Föreställningen är 
ca 30 minuter. För barn från ca tre år. 

Barn
Barnen får sin alldeles egna del i jubileet. Gå på barnteater, delta i 
allsång eller klä ut dig till något riktigt fint för att fira demokratin. 
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ALLSÅNGSKONSERT OCH TÅRTKALAS – TEMA ALICE TEGNÉR (1-8 ÅR) 
Datum och tid: 18/9 kl 11-11.30
Plats: Danderydsgården
Arrangör: Opus Norden
Allsångskonsert och maskerad för de allra minsta barnen (1–8 år) 
med Alice Tegnérs kända barnvisor. Maskerad även för alla vuxna. Artister 
från Opus Nordens musikskola. Efter konserten blir det tårt- och morotskalas. 
Biljetter på biljetter@opusnorden.com.

SAGOSTUND
Datum och tid: 2/10 kl 14-15
Plats: Djursholms bibliotek
Arrangör: Allas barnbarn
Föreningen Allas barnbarn läser saga med dockteaterinslag för barn för att 
skapa möten och samtal mellan generationer.

BARNTEATER: HISTORIEN OM BODRI (8-11 ÅR)
Datum och tid: 2/10 kl 11-11.50 
Plats: Danderydsgården 
Arrangör: Danderyds kommun. 
En dockteaterföreställning av Teater Barbara om vänskapen som överlevde 
Förintelsen, baserad på Hédi Frieds och Stina Wirséns barnbok Historien om 
Bodri. Föreställning och ett vittnesmål om Förintelsen ur barnets perspektiv 
med hunden Bodri i centrum. Biljetter på tickster.com. (pris 80 kr).
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SAMTAL OM UNGAS FRITID
Datum och tid: Visas under september (premiär 1/9 kl 18)
Plats: Facebook & Instagram 
Arrangör: Danderyds kommun
Unga i årskurs sju samtalar om sin fritid, vad de vill göra av den och upplevelsen 
av fritidsutbudet i kommunen. Samtalet presenteras i filmformat på Facebook 
(Ungt fokus ungdomskoordinatorer) och på Instagram (@Ungdomskoordinatorer).

UNGDOMSAMBASSADÖRER RAPPORTERAR 
Datum och tid: Visas under september (premiär 8/9 kl 18)
Plats: Facebook & Instagram 
Arrangör: Danderyds kommun
Ungdomsambassadörer pratar med andra ungdomar om olika ämnen. Samtalen 
äger rum på olika platser i kommunen och presenteras i filmformat på Facebook 
(Ungt fokus ungdomskoordinatorer) och på Instagram (@Ungdomskoordinatorer).

INVIGNING AV NYA KULTUR- OCH AKTIVITETSHUSET 
Datum och tid: 15/9 kl 15
Plats: Kultur- och aktivitetshuset 
Arrangör: Danderyds kommun
Avtäckning av det nya namnet på kultur- och aktivitetshuset. Efteråt öppnas 
huset upp för besökare som vill utforska och uppleva husets alla möjligheter. 

Unga
Här finns aktiviteter för, av och med unga i kommunen – både i digital 
och fysisk form. Inspireras och lär dig mer om hur demokratin fungerar 
och hur du kan göra din röst hörd.
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NYANLÄNDA UNGDOMAR OM DEMOKRATI 
Datum och tid: Visas under september (premiär 15/9 kl 18)
Plats: Facebook & Instagram
Arrangör: Danderyds kommun
Ungdomar med olika bakgrund berättar om sin bild av demokratin i Sverige 
och om eventuella skillnader mellan Sverige och de länder de tidigare bott i. 
Presenteras i filmformat på Facebook (Ungt fokus ungdomskoordinatorer) och 
på Instagram (@Ungdomskoordinatorer).

PODDAVSNITT UNGAS HÄLSA 
Datum och tid: Visas under september (premiär 22/9 kl 18)
Plats: Facebook & Instagram
Arrangör: Danderyds kommun
I detta poddavsnitt gör ungdomar sina röster hörda i frågor som rör hälsa. 
Presenteras i filmformat på Facebook (Ungt fokus ungdomskoordinatorer) 
och på Instagram (@Ungdomskoordinatorer).

HAR DU PLANKAT DINA FÖRÄLDRARS VÄRDERINGAR  
OCH HAR DU FÅTT DEM BEPRÖVADE?
Datum och tid: 29/9 kl 18
Plats: Kultur- och aktivitetshuset Fribergagården 
Arrangör: Danderyds kommun
Ett samtal om värderingar och att våga utmana sig själv, sina värderingar och 
åsikter om rätt och fel. Det bjuds in till reflektion över varför personer tycker 
som de gör, hur mycket av människors värderingar som lånas av andra och 
vad som händer om de utmanas i sina åsikter.

PANELSAMTAL - HUR GÖR DU DIN RÖST HÖRD?
Datum och tid: 7/10 kl 13-14.30
Plats: Danderyds gymnasium
Arrangör: Danderyds kommun
Samtalet riktar sig till unga i gymnasieålder och berör hur personer och 
grupper har gjort sina röster hörda historiskt och dagens möjligheter att höras 
och påverka som ung.

UNGDOMSREPORTAGE - SVAR PÅ TAL
Datum och tid: Nytt avsnitt varje fredag i oktober (premiär 8/10) 
Plats: Youtube
Arrangör: Danderyds kommun
I en rad filmade avsnitt beger sig ungdomsreportrar ut för att besvara stora 
och små frågor hos myndigheter, organisationer och andra aktörer. Varför 
var Finland före Sverige med att införa rösträtt för kvinnor? Varför har 
Sverige 18 års åldersgräns för att rösta i val? Kan verkligen vem som helst 
bli statsminister?
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LIVEPODD – ATT BLANDA MUSIK OCH POLITIK
Datum och tid: 16/10 kl 17-18
Plats: Kultur- och aktivitetshuset Fribergagården
Arrangör: Danderyds kommun
En livepodd med Ungt Fokus som gräver djupt i ämnet musik och politik. 
Bör musik och politik blandas? Vad är politisk musik?

FULLMÄKTIGEMÖTET - ETT LAJV I KOMMUNMILJÖ 
Datum och tid: 22/10 kl 18
Plats: Kultur- och aktivitetshuset Fribergagården 
Arrangör: Danderyds kommun
Ett lajv (levande rollspel) där Danderyds kommun drabbats av en zombieepidemi. 
Deltagarna får spela förtroendevalda politiker i kommunen och ska, tillsammans 
med resten av kommunfullmäktige, rädda situationen. Skriv en motion och 
debattera förslag. Föranmälan till smilla.eklund@danderyd.se.

FÖRELÄSNING AV PATRIK LUNDBERG, DAGENS NYHETER 
Datum och tid: 23/10 15-16
Plats:  Kultur- och aktivitetshuset Fribergagården 
Arrangör: Danderyds kommun
Patrik Lundberg, författare till Berättelsen om Sverige: texter om vår demokrati 
och Facit: konsten att skriva krönikor, håller en föreläsning med demokratifokus 
och berättar om arbetet som författare och journalist.
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UTSTÄLLNING FIRA DEMOKRATIN!
Datum och tid: 3/9-24/10. 
Guidade visningar: 11/9, 18/9, 2/10, 9/10, 16/10 kl 12.30-13
Plats: Danderyds bibliotek
Arrangör: Danderyds kommun
Utställningen är framtagen av Sveriges riksdag och berättar historien bakom 
beslutet om allmän och lika rösträtt. En berättelse där gräsrötter och politiker 
varit viktiga aktörer som format den svenska demokratin.

DEMOKRATI I DANDERYD – VAD VISAR VÅRA FÖRENINGSARKIV
Datum och tid: 3/9-24/10
Plats: Danderyds bibliotek
Arrangör: Danderyds arkivförening
Utställningen baseras på insamlat material från ca 20 föreningar och visar 
folkrörelser som var aktiva i Danderyd i början av 1900-talet inom bland annat 
idrott, religion, politik, nykterhet och bildning. Här finns en koppling mellan 
demokratins genombrott och tillkomsten av folkrörelseverksamheten. Särskild 
visning 26/9 kl 13-15, Djursholms vattentorn.

Konst och utställningar
En del av jubileet tar sig uttryck i fritt skapande och konst genom 
utställningar. Utforska historien bakom beslutet om allmän och lika 
rösträtt eller möt några av kommunens konstnärer.

KB

UTSTÄLLNING DEMOKRATI OCH TRÄFFPUNKTEN
Datum och tid: 3/9-24/10 (vardagar kl 10-19, lördagar kl 10-16)
Plats: Träffpunkt Enebyberg
Arrangör: Svenska kyrkan i Danderyd, Enebybergs bibliotek, Enebybergs 
Gårds Förening 
Utställningen består av filmer som belyser Demokrati och kyrka, folkrörelser, 
hembygd, biblioteket och Träffpunkten. 

SKÄRMUTSTÄLLNING DEMOKRATI I VARDAGEN 
- GLIMTAR FRÅN TRÄDGÅRDSSTADEN 
Datum och tid: 3/9–24/10
Plats: Danderyds bibliotek  
Arrangör: Danderyds hembygdsförening. 
En skärmutställning om Danderyds demokrati i vardagen. Den visar  
bland annat framväxten av trädgårdsstaden och skolans och förskolans  
roll i utvecklingen av demokratin.

DANDERYDS KONSTRUNDA 2021
Datum och tid: 4-5/9
Plats: Flera platser i kommunen
Arrangör: Danderyds konstrunda
Ett nittiotal konstnärer och två konstnärs-
grupper öppnar upp sina hem och 
ateljéer. Förutom måleri visas dockskåp, 
glasskulpturer, kläddesign, keramik, 
broderi, stickning, trasmattor, väskor, 
metallkonst, smycken, fotografi 
med mera. Mer information på 
www.danderydskonstrunda.se. 

UTSTÄLLNING - SEWERIN & SVAHN
Datum och tid: 8/9 - 8/10  
Vernissage 8 september kl 17-19 
Plats: Församlingens hus
Arrangör: Svenska kyrkan i Danderyd
En konstutställning med lokala konstnärer som arbetar i akvarell och akryl.

KONSTUTSTÄLLNING I NATURSKOLAN VID EKEBYSJÖN
Datum och tid: 11–12/9 kl 13-16, 17/9 kl 15-18, 18-19/9 kl 12-16 
Vernissage 11/9 kl 13-16
Plats: Naturskolan, Ekebysjön
Arrangör: Djursholms Ekeby villaägareförening
Djursholms Ekeby villaägareförening arrangerar en konstutställning i 
Naturskolan vid Ekebysjön. Utställningen visar upp verk av Ekebys egna 
konstnärer Ove Eklund och Olle Broström.
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SÄRSKILD VISNING: DEMOKRATI I DANDERYD 
– VAD VISAR VÅRA FÖRENINGSARKIV
Datum och tid: 26/9 kl 13-15 
Plats: Djursholms vattentorn
Arrangör: Danderyds arkivförening 
Besök Danderyds arkivförenings arkiv i Djursholms vattentorn.  

KONSTUTSTÄLLNING – UTIFRÅN ELSA BESKOW OCH HENNES SAGOVÄRLD 
Datum och tid: Hela oktober
Plats: Djursholms bibliotek
Arrangör: Danderyds konsthall
Under demokratiåret 2021 uppmärksammas den stora kulturpersonligheten 
Elsa Beskow i egenskap av influencer. Här visas en konstutställning inspirerad 
av hennes för tiden moderna tankar kring pedagogik och synen på alla 
människors lika värde i samhället.

GUNNEL WAHLBERG-LINDSTEDT OCH LARS-ÅKE LINDSTEDT
Datum och tid: 20/10-19/11
Vernissage 20/10 kl 17-19
Plats: Församlingens hus
Arrangör: Svenska kyrkan i Danderyd
En konstutställning med Gunnel Wahlberg-Lidstedt 
och Lars-Åke Lindstedt som arbetar i akvarell.
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NORA Å, INTE BARA VATTEN! 
Datum och tid: 11/9 kl 10-12
Plats: Samling vid Angantyrvägen/stigen in mot Ekebysjön
Arrangör: Naturskyddsföreningen i Danderyd (NFD)
Naturvandring från Ekebysjön till Edsviken längs med Nora å. Turen går 
längs ån från Ekebysjön via Nora träsk till Edsviken. Bävrar, fåglar, växter och 
vattenvård studeras och det berättas om allemansrätten och strandskyddet. 

GUIDAD TUR NORA EKEBY KULTURSTIG
Datum och tid: 12/9 kl 14-16
Plats: Samling Danderydsgården 
Arrangör: Peter Schenling
En guidad vandring från Danderydsgården till Danderyds krog. Teman: 
August Blanche och Klockare Malm, brandkår, luftförsvar och Nora-ån. 
Föranmälan till peter.schenling@danderyd.se (pris 50 kr).

Natur och historia
Jubileet har också en rad aktiviteter i kommunens vackra natur 
både längs stigar, ängar och vid vatten. 
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MUSIKTRADITION
Datum och tid: 3/9-24/10, fredagar och söndagar kl 15-17 
Plats: Flera platser i kommunen 
Arrangör: Spelmän utan gränser 
Spelmän Utan Gränser värnar den svenska musiktraditionen i folkmusik, visor 
och dansmelodier. Gruppen dyker upp på olika platser i kommunen och 
bjuder på musik och dans. Den som vill vara med och spela kan anmäla sig 
till Lennart Lyngå (lennart@lynga.se). 

POP-UP-EVENEMANG LUFTEN ÄR FRI 
– DEMOKRATIDANS AV KALABALINDY
Datum och tid: 8/9 kl 17
Plats: Djursholms torg
Arrangör: Danderyds kommun 
Levande musik och dans med Jazztrion  
Fri Luft och danskollektivet Kalabalindy. 
Föreställningen är fylld av akrobatisk 
lindyhop och lekfull stepp i möte med 
improviserad musik. Här blandas det tunga 
med det lätta och temat är frihet och rätten 
att få vara sig själv. Passar hela familjen.

POP-UP-EVENEMANG 
EN FÖRTROLLANDE MUSIKRESA  
MED MAGNUS & IRINA
Datum och tid: 15/9, kl 17
Plats: Eneby torg
Arrangör: Danderyds kommun 
En magisk musikvärld med klarinett och 
accordeon, där toner från hela världen möts. 
Medverkande: Magnus Holmander (klarinett) 
och Irina Serotyuk (accordeon). I samarbete 
med Länsmusiken i Stockholm.

Musik och dans
Med musik och dans hyllas demokratin, rätten att få vara sig själv 
och uttrycka sig på sitt eget vis – oavsett om det sker genom sång 
dans eller med en kontrabas.

SVAMPUTFLYKT
Datum och tid: 18/9 kl 10-13 
Plats: Samling vid Danderyd golfklubbs parkering (Rinkebyskogen)
Arrangör: Naturskyddsföreningen i Danderyd (NFD)
Deltagare i utflykten får tillsammans med hjälp av en kunnig ciceron leta efter 
goda matsvampar. Det berättas om svamp och allemansrätten. Ta med korg 
och matsäck. Datum beror på svamptillgång. Mer information på https://
danderyd.naturskyddsforeningen.se/.

NATUREN I ANNA WHITLOCKS PARK
Datum och tid: 2/10 kl 10-12
Plats: Anna Whitlocks park, Vendevägen/Bragevägen
Arrangör: Naturskyddsföreningen i Danderyd (NFD)
Tillsammans med landskapsarkitekt Jon Nilsson utforskas flora och fauna i 
parkområdet. Natursnokarna har aktiviteter för barn. Ta gärna med fikakorg 
om det är bra väder. Föranmälan till https://danderyd.naturskyddsforeningen.
se/ (endast vid restriktioner). 

KULTURVANDRING - VAD KAN HUSEN BERÄTTA?
Datum och tid: 16/10 kl 10-12 
Plats: Samling busskuren vid Djursholms Torg
Arrangör: STF Stockholm Nordost och SPF Idun Danderyd
En tre km lång vandring bland husen i Djursholm, både från samhällets 
ungdom och senare tidsepoker. Ta med eget fika och kläder efter väder. 
Backar och trappor kan förekomma på vandringen.
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ALLSÅNGSKONSERT OCH TÅRTKALAS – TEMA ALICE TEGNÉR 
Datum och tid: 18/9 kl 14-16:30
Plats: Danderydsgården
Arrangör: Opus Norden
Allsångskonsert och maskerad för personer 9–100 år. Klä ut dig, kom och 
sjung allsång och lyssna på Opus Nordens artister. I pausen blir det tårtkalas. 
När pandemin tillåter erbjuds övningstillfällen inför allsången. Skicka intresse-
anmälan vid bokning. Biljetter på biljetter@opusnorden.com (pris vuxen 190 
kr, barn 90 kr, under 7 år gratis).

BLÅGUL BLUES - KONSERT MED CLAES  
JANSON & ANDERS FÄRDAL MED UNG GÄST 
Datum och tid: 19/9 kl 16-17
Plats: Danderydsgården 
Arrangör: Danderyds kommun
Tillsammans med en av landets stilmässigt  
bredaste gitarrister, Anders Färdal, bjuds det  
på en kryssning bland svenska visor, ballader och 
odödliga schlagers. Claes Janson lotsar genom det musikaliska landskapet med 
sin barytonstämma. Programmet präglas av och framhåller den demokratiska 
idén. Biljetter på tickster.com (pris 100 kr, under 18 år fri entré).

POP-UP-EVENEMANG KULTURKONSERT
Datum och tid: 22/9 kl 17
Plats: Stocksunds torg
Arrangör: Danderyds kommun 
En konsert med elever från Danderyds kulturskola som firar 75 år. 

POP-UP-EVENEMANG KULTURSKOLAN 75 ÅR
Datum och tid: 29/9 kl 17
Plats: Eneby torg
Arrangör: Danderyds kommun 
En konsert med elever från Danderyds kulturskola. 

MUSIKAL MELLAN OSS 
Datum och tid: Premiär 9/10 kl 16 och 19 
(två föreställningar) 
Plats: Danderydsgården
Arrangör: Danderyds kommun
En musikal om studenterna Emma, Vera och 
Alice som möter vänskap, sorg, drömmar och 
förälskelse. Musikalen är skriven av Cornelia 
Olofsson som studerar vid Kungliga Musikhögskolan och tidigare var elev vid 
Danderyds kulturskola. Instagram: @mellanoss_musikalen. Biljetter på tickster.com 
(pris: vuxna 200kr, under 18 år 100kr). 
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JUBILEUMSKONSERT 
Datum och tid: 10/10 kl 16-17
Plats: Djursholms slott
Arrangör: Danderyds sångensemble (i samarbete med Sensus)
Med en konsert firas hundra år av allmän och lika rösträtt och tioårsjubileet 
för Danderyds sångensemble. Stora händelser på olika plan. Start med 
mingel kl 15.30. Biljetter på Tickster.com (pris 100 kr). 

MUSIK PÅ DJURSHOLMS SLOTT
Datum och tid: 13/10 kl 19-20.15
Plats: Djursholms slott
Arrangör: Danderyds kommun
En kulturafton i ord, ton, bild och rörelse 
med några av kommunens kulturstipendiater. Fika från 18.30 ingår i biljetten. 
Biljetter på tickster.com (pris 80 kr, under 18 år fri entré).

KAMMARMUSIKKONSERT MED STRÅKAR
Datum och tid: 14/10 kl 19-20
Plats: Djursholms bibliotek
Arrangör: Danderyds kommun (Danderyds kulturskola)
Stråkelever från Danderyds Kulturskola framför  
kammarmusik från olika epoker  
- stor musik i litet format.

LIVE JAZZ MED JOHAN STENGÅRD  
BIG BAND OCH UNG GÄST 
Datum och tid: 17/10 kl 19-21.30 inkl. paus
Plats: Danderydsgården
Arrangör: Danderyds kommun
Det spelas Basie, Fitzgerald och Quincy-Stor-
bandsjazz. 17 professionella musiker spelar 
lättlyssnad och populär repertoar från jazzens 
historia. Mer info på www.stengard.com. 
Biljetter på tickster.com (pris 200kr, under 18 år fri entré). 

KONSERT ATT FÅ VARA DEN MAN ÄR
Datum och tid: 19/10 kl 18.30-19.30
Plats: Stocksunds bibliotek
Arrangör: Danderyds kommun (Danderyds kulturskola)
Kulturskolans elever håller konsert som berör vikten av att få vara den man är. 
Bibliotekarierna Emma Andersson och Hanna Edsbagge medverkar med 
texter. Föranmälan och mer information på www.danderyd.se/kulturskolan.
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ÄR ALLA MED? FIKA DEMOKRATI PÅ BERGA GÅRD 
Datum och tid: 13-17/9 kl 14-16, 18/9 kl 11-16 
Plats: Berga Gård, Danderyd (och digitalt)
Arrangör: Mindme Omsorg AB
Fika och demokrati har en lång tradition i Sverige. Vad är fikats och kafferepens 
roll i framtiden? Är alla med? Gammalt möter nytt på Berga Gård. Delta på 
plats, via Instagram @demokratifika (#demokratifika) eller se en öppen 
livesändning via Youtube och Instagram. Mer information på mindmeomsorg.se. 
Deltagande i fika på Berga Gård kräver föranmälan.

Fika och öppet hus
Många historiska skeenden har börjat med en fikastund. Från röst-
rättsrörelsens kafferep för hundra år sedan till att riksdagens talman 
bjöd in till fika under regeringsförhandlingarna 2018. 
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- GLIMTAR FRÅN TRÄDGÅRDSSTADEN
Datum och tid: 18/9 kl 13-15
Plats: Danderyds hembygdsgård, lokal Stallet på Hästhagsvägen 7 
Arrangör: Danderyds hembygdsförening
Bildvisning, berättande och kaffeservering. Anmälan till danderydshf@gmail.
com eller till Anne-Marie Bratt (0727-45 84 83) senast 10/9.

HÖST I BÅTSMANSTORPET
Datum och tid: 16/10, 17/10, 23/10, 24/10 kl 12-15
Plats: Båtsmanstorpet, Enebybergsvägen 3
Arrangör: Båtsmanstorpet (Berit och Einar Nordahl) 
Se, hör och känn historiens vingslag i det 300-åriga torpet. 
Där förmedlas båtsmannens liv till lands och till sjöss i indelnings-
verkets tid. Det finns servering av kaffe med hembakad torparkringla 
och kaka. Info 0705 20 29 82.

ÖPPET HUS I KVARNSTUGAN
Datum och tid: 17/10, 18/10, 20/10, 21/10, 23/10 kl 11-14
Plats: Kvarnstugan
Arrangör: Danderyds Slöjdgille 
Slöjdgillet visar upp Kvarnstugan och hur föreningen arbetar.  
Det finns även försäljning av Slöjdgillets alster samt en kopp 
kaffe för den som önskar.
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Hoppas att vi ses

HELA PROGRAMMET FINNS PÅ 
DANDERYD.SE/DEMOKRATIJUBILEUM


