
K A P E L L N Y T T

september 2015  
– januari  2016

D J U R S H O L M S    
K A P E L L

Som en ur-
svensk sekel-
skiftesdröm 
ligger det där 
på sin kulle – 
Djursholms 
kapell. Dit 
har jag redan 
farit från 
Storkyrkan åtskilliga gånger för att viga och döpa och 
fira gudstjänst. Nu ska jag få axla det fina uppdraget 
att bli terminspräst.

Jag tänker att min uppgift blir att föra in några 
tankar från världen bortom Östersjön. Länge har jag 
fascinerats av medeltida mystiker, jag har levt med 
muslimer i Egypten i flera år och studerat hebreiska 
med judar från hela Europa. För mig har dessa främ-
mande tankar fördjupat min kristna tro. Nya per-
spektiv har adderats.

Nu hoppas jag att du vill slå följe med mig i höst när 
det bjuds andlig spis med kryddor från Orienten.

Terminsprästen 
Ulf Lindgren:

Ulf Lindgren välkomnar oss till kapellet 27 september,  
Alla helgons dag 31 oktober, 1:a advent 29 november samt till 
julbönen den 24 december kl. 16.



Prästen som är med i tiden

Hans blick är varm – vi möter Ulf Lindgren, 
52, kapellets terminspräst under hösten. 
Den välkomnande attityden tar man inte 
miste på. Så har också en brokig bakgrund 
gett honom en god erfarenhet av människor. 
Under en period ledde Ulf resor till Egypten 
och Frankrike. Har undervisat som gymna-
sielärare och varit studierektor på den hel-
franska skolan Lycée Français. Och han har 
studerat vid Paideia, högskolan för judisk 
kultur i ett mångkulturellt Europa. 

Längtan efter något mer växte fram och 
2005 var det dags för teologistudier. Sedan 
två år verkar Ulf som präst i Storkyrkan i 
Stockholm och vill hjälpa till att bygga broar 
mellan islam, judendomen och kristendo-
men. ”Vi har ju samma ursprung!” 

 Ibland stöttar han livstidsdömda på Kum-
lafängelsets nya kloster.

Många strängar
Frankofil! På nattygsbordet väntar franska 
författare, som Marie Cardinal med Orden 
som befriar eller den provocerande ekono-
men Holbecq. För Bibliotekstjänst recen-
serar han fransk litteratur liksom böcker 
om kyrkoarkitektur, senast den om Lunds 
domkyrka.

Ett av många engagemang är arbetet inom 
den internationella styrelsen för telefonjour-
er, som ensam representant för Sverige.

– Att finnas till för människor i kris och 
sorg som jourhavande medmänniska är ett 
viktigt uppdrag för oss präster. Vår tillgäng-
lighet är unik i Sverige och via nattöppna 

telefonlinjer får vi ofta ta del av tunga livsö-
den. Tystnadsplikten är självklar. Men även 
om vi själva är bekännande kristna får vi inte 
påverka i någon riktning.

Är vi så sekulariserade som det ofta 
talas om?
 – Nej, snarare tvärtom! Jag känner att svens-
ken i gemen har en större andlig längtan än 
människor i andra länder. Söker mening med 
livet. Och debatten om tro och tillhörighet 
kan stundom vara livlig, inte minst på olika 
nätforum. Det välkomnar jag, det blir en 
utmaning.

Retreat i Provence
Ulf finner glädje i musik, lyssnar på helst på 
Tjaikovskijs symfonier och varhelst en intres-
sant 6:a spelas är han på plats. Löprundan ger 
ork, men bli inte förvånad om du ser vår präst 
uppflugen på en häftig motorcykel! ”Förflyt-
tar mig då till 1700-talet!” 

En vecka om året väntar ett kloster i Provence 
för välbehövlig återhämtning.

Händels Dagen är nära, The Blue Bird av 
irländaren Stanford, Hear My Prayer av 
Mendelssohn eller kanske Drömmarne av 
Lindblad…

Kapellkörens repertoar spänner över de mest 
skilda områden och under Ingrids och nu-
mera även Cia von Heijnes ledning och med 
Ingemar vid klaviaturen har man under 30 
år betat av åtskilliga musikskatter. Maken 
är ju känd för att leta i arkiven, som den 
folkbildare han är. Gärna något ovanligt, då 
trivs han som bäst.

Vad krävs då för att vara med i kören, 
förutom förmågan att läsa noter och 
ha känsla för musik?
– Först och främst ska det vara roligt att 
sjunga och träffas i gruppen, säger Ingemar. 
Sedan är det nog ett plus om man också 
gärna är med om gudstjänsten. 

Tisdagar viks för repetitioner och det ska 
tungt vägande skäl till att utebli. Om 
åhörarna bara visste vilket stort engagemang 
och mycken tid som ligger bakom varje 
framförande! Och samspelet mellan makar-
na von Heijne bygger på tillit, kunskap och 
timing. Bachs Jesu, meine Freude kan till 
exempel bjuda på en utmaning när Ingrids 
orgel är seg och ligger en tiondels sekund 
efter Ingemars lillorgel.

Kyrkoåret styr
Varför sjunger man viss musik under guds-
tjänsten? Urvalet är ganska styrt - kyrkoåret 
talar sedan tusen år om vad som är sönda-
gens tema. Ingemar menar dock att det kan 
vara en utmaning för amatörer att ta sig an 
vissa stycken. Men det är viktigt att inte 
spränga körens nivå – glädjen måste bevaras.

 Ingrid von Heijne lägger ett riktigt pussel. 
Hon ser till att det praktiska fungerar. Ett 
tag rådde brist på manliga sångare, nu är 
den obalansen räddad. Vissa dagar är kören 
starkt reducerad till ”lilla kören”, tidigare lite 
vanvördigt kallad devota- eller barfotakören.  

 I långa rader av pärmar samlar paret 
sedan åratal noter, många handskrivna och 
översatta av Ingemar. En sann guldgruva.

Paret glädjer sig nu åt den nya flygel, som 
ska införskaffas under hösten tack vare gene-
rösa donationer. Mycket måste stämma, en 
flygel får inte vara för liten och klangen ska 
passa in i kapellet.

Förklädd gud
Under jubileumsåret utsattes kören för ett riktigt 
kraftprov när man framförde Lars Erik Larssons 
Förklädd gud. Inte minst bidrog dottern Cia till 
att föreställningen blev så lyckad. Cia är utbildad 
sång- och rörelsepedagog, vikarierar i Radiokören 
och medverkar regelbundet i flera andra stock-
holmskyrkor.

Ulf Lindgren

Sångarglädje i 30 år
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Text: Margareta Näsmark



September
6 11.00 14 e tref.      Högmässa Rolf Larsson,  

Kapellkören

13 11.00 15 e tref.      Gudstjänst    
Kyrkkaffe

Fredrik Hesselgren

17 14.00 Lyzzna Ingemar von Heijne

20 11.00 16 e tref.       Gudstjänst  
med  små och stora

Johanna Keck

27 11.00 17 e tref.      Gudstjänst    
Läktarbuljong

Ulf Lindgren

Januar i  2016

December

Oktober

November

4 11.00 Helige Mikaels 
dag    

Gudstjänst C R Bråkenhielm

8 18.30 Föredrag:  
”Utsikt från ett torp”

Henrik Ekman

11 11.00 Tacksägelse-
dagen

Gudstjänst Ylva och George  
Eggehorn, Kapellkören

15 14.00 Lyzzna Ingemar von Heijne

18 11.00  20 e tref     Gudstjänst  
med små och stora

Johanna Keck

25 11.00 21 e tref Högmässa Caroline Krook

31 11.00  Alla helgons 
dag

Gudstjänst Ulf Lindgren

1 Sönd e alla helgons 
dag

Sammanlyst se www.djursholmskapell.se

8 11.00 23 e tref Gudstjänst  
Kyrkkaffe

Lasse Svensson

11 19.00 Föredrag:  
”Självmedkänsla”

Agneta Lagercrantz 

12 14.00 Lyzzna Ingemar von Heijne

15 11.00 Sönd f domssönd Gudstjänst  
med små och stora

Johanna Keck

22 11.00 Domsöndag  Högmässa Lena Fagéus

29 11.00 1 i advent Gudstjänst Ulf Lindgren, 
Kapellkören

5 16.00 Julkonsert Kapellkören  
och von Heijnes

6 11.00 2 i advent Gudstjänst C R Bråkenhielm

13 11.00 3 i advent Gudstjänst Staffan Hellgren

20 11.00 4 i advent Högmässa Caroline Krook

24 09.00 Julafton Lillkrubban Johanna Keck

10.00 Samling kring krubban Johanna Keck

16.00 Julbön Ulf Lindgren

23.30 Julnattsmässa Präst från församlingen

25 07.00 Juldagen Julotta Arne Wikström,  
Kapellkören

26 Annandag jul Sammanlyst se www.djursholmskapell.se

27 Sönd e jul Sammanlyst se www.djursholmskapell.se

31 16.00 Nyårsafton Nyårsbön Lars Collmar

1 Nyårsdagen Sammanlyst se www.djursholmskapell.se

3 Sönd e nyår Sammanlyst se www.djursholmskapell.se

6 11.00 Trettondedagen Gudstjänst Anna Smille

10 11.00 1 e trettondedag Gudstjänst Roger Gärtner

17 11.00 2 e trettondedag Gudstjänst Per Wahlström

24 11.00 Septuagesima Högmässa Annika Wirén

31 11.00 Kyndelsmässodagen Gudstjänst Johanna Keck,  
Kapellkören



Rolf Herlitz, 92:
Min far, född 1888, tog tåget från Engel-
brektsgatan ut till kapellet när han gick och 
läste för Natanael Beskow. Efter konfirma-
tionen 1902 var han en trägen besökare i 
kapellet och tog starka intryck av Beskows 
oortodoxa läggning och hans engagemang 
för den tidens sociala problem – så starka 
att han tidigt bestämde sig för att bli präst. 
Studierna avbröts dock av flera skäl.

 Det var inte bara far som gick fram för 
Beskow. Också två av mina fastrar och två 
av mina bröder gjorde det. Han betydde 
mycket i vår familj. Mina egna minnen 
av Natanael är knutna till Villa Ekeliden. 
Där skulle tystnad råda när far i huset 
var hemma, men inte när tant Elsa satt i 
fönster-alkoven i hallen och arbetade. Mest 
minns jag när de besökte familjen Güettler 
vid Altorps station, en bostad som för mig 

Så minns vi  
Beskow

blev något av ett andra hem under många år. 
Aina var yngre syster till Elsa. Vi barn tyckte 
att farbror Natanael var sträng och vi hade 
stor respekt för honom.

Konfirmander med Natanael Beskow 
vid Djursholms kapell 1912.

Natanael Beskow (1865 – 1953) 
gjorde intryck på sin omvärld. 
Så här minns några honom.

Vigsel med kapellets 
brudkrona

Bruden Camilla 
Nilsson Wedén 
bar Djursholms 
kapells brudkro-
na när hon sa ja 
till sin Konrad.

 Den förgyllda 
kronan är rikt 

utsirad och smyckad med rubiner och halv-
pärlor. Tillverkades 1900 av hovjuvelerare 
C.G. Hallberg och skänktes sedermera av 
Eva Heckscher till kapellet. I kronan ristas 
initialerna på det brudpar som använt den.

 Intresserad av att följa en flera hundra 
år gammal tradition vid nästa bröllop? Ta 
gärna kontakt med Ingrid von Heijne.
Foto: Kate Gabor

När de många trapp-
stegen tar på krafterna 
bjuder Gösta Eberstein 
och hans kolleger på bil-
skjuts uppför backen till 
kapellet. Röja sly, klippa 
gräs, byta glödlampor 
och allehanda praktiska 
uppgifter tar värdarna 
också hand om.

Kapellvärdarna bjuder på skjuts
Lotta Beskow, barnbarn, 49:
Jag hann ju aldrig träffa farfar. Men när 
Birkagården nyligen fyllde 100 år deltog vi 
från familjen. Han var under 44 år ledare för 
Hemgården – dagens ungdomsgård – och 
hans sociala engagemang imponerade stort 
på mig. Jag var både stolt och imponerad!

 Farfar lär inte ha varit snar till känslor. 
Därför blev det desto mer uppmärksammat 
när han kramade om min pappa Göran när 
denne berättade att han ville konfirmeras. 
Det hade inte varit så självklart innan.

Bertil Falck, 90:
– Elsa och Natanael Beskow bodde i 
samma kvarter som min Maya (född 
Norbeck). I tonåren fick jag tillfälle att gå 
med i hans bibelstudiegrupp, vi samlades 
ett femtontal deltagare i villan på Dande-
rydsvägen.  

 Natanael fängslade alla med sina 
tankar, vi diskuterade olika texter och 
han tyckte om att vi ställde bra frågor. 
Men han gillade inte när någon blev 
insmickrande eller inte höll måttet, då 
ropade han på Elsa och undrade om teet 
var klart.

– När vi förlovade oss 1947 skickade han 
ett personligt gratulationsbrev, som vi 
uppskattade mycket.

– Minns att han hade en oerhörd pondus. 
Ståtlig, allvarsam och väldigt kunnig, 
avslutar Bertil Falck.



Välkommen med 
i en av Djursholms större vänföreningar!

Stiftelsen Djursholms kapell:  
Henrik Mattsson, ordf. 
e-post: info@djursholmskapell.se 

Bokning:  
Ingrid von Heijne, tel 070-676 37 83 
e-post: ingridvonheijne@hotmail.com 

Redaktör: 
Margareta Näsmark, tel 0709-84 42 69 
e-post: m.nasmark@telia.com

Föreningen Djursholms kapellvänner:   
Ulf Hellners, ordf. tel 08-755 62 61 
e-post: kapellvannerna@djursholmskapell.se 

Medlemsavgiften är 200 kr per år; pg 17 03 68-5

 
 
Besöksadress: Danavägen 9, Djursholm

 
Webbplats: 
www.djursholmskapell.se

PR
O

PÅ
, p

ro
pa

.s
e/

SL
G

/a
ug

 2
01

5

Föreningen Djursholms Kapellvänner har idag cirka 625 familjer som 
medlemmar.  

Under hösten 2015 arrangerar vi två sammankomster till vilka alla hälsas 
varmt välkomna.

Torsdagen den 8 oktober kl. 18.30

”Utsikt från ett torp”

Henrik Ekman – välkänd från naturprogram i SVT, naturfotograf 
och vetenskapsjournalist – berättar om sin senaste bok.

Plats: Djursholms församlingsgård

 

Onsdagen den 11 november kl. 19.00

”Självmedkänsla – att sluta hacka på sig själv”

Agneta Lagercrantz, har tidigare i kapellet berättat om pilgrims-
vandringar. 35 år som journalist på SvD och numera författare  
och föreläsare. 

Plats: Djursholms kapell

Vänföreningens ekonomiska stöd till Kapellet är av väsentlig betydelse för 
Kapellet och utgörs – utöver gåvor från medlemmarna – av medlemsavgif-
terna som till övervägande del överförs till Kapellstiftelsen.

 I ordförandens höstbrev till medlemmarna lämnas ytterligare informa-
tion om föreningens verksamhet.

Föreningen välkomnar nya medlemmar, även de som inte bor i Djurs-
holm. Medlemsavgiften för 2015 är 200 kr och sätts in på pg 17 03 68-5.

Ulf Hellners, ordförande

Lyzzna!
Musikaliska guldkorn 
med Ingemar von 
Heijne dessa torsdagar 
kl 14.00 i Djursholms 
kapell:

17/9

15/10

12/11

Gunnel Lange 
avtackas
I samband med en 
värdinneutflykt till 
Djurgårdskyrkan och 
Thielska galleriet 
överlämnade Gunnel 
Lange, efter många år 
som trygg, samman-
hållande alma mater, 
sina bestyr till Kerstin 
Engström. ”Att se till 
att samtliga förrätt-
ningar i kapellet året 
om bemannas av minst 
två ideellt arbetande 
värdinnor och att skapa 
en lagkänsla – det har 
varit en stimulerande 
uppgift!” säger Gunnel 
Lange. Husfru är nu-
mera Anne Häger.


