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Med vördnad och 
respekt 
Även om jag har en lång relation till 
Kapellet, från det att jag var barn på skol-
samlingar och söndagsgudstjänster till 
dop, bröllop och begravningar och under 
senare år också som engagerad i Stiftelsen 
Djursholms kapell, känns det väldigt spän-
nande och roligt att få vara terminspräst i 
höst. Det kunde jag inte ens drömma om 
när jag för sex år sedan påbörjade mina 
teologistudier i Uppsala. 
 Jag kan inte med ord uttrycka hur 
mycket jag tycker om denna plats. När jag 

Kapellnytt

fi ck nycklarna till byggnaden av Gunnel 
Lange för snart 10 år sedan var det med 
nästintill ödesmättad vördnad och respekt 
jag gick in i Kapellet ensam första gången.

Jag satte mig i en bänk och förundrades av 
det vackra kyrkorummet; färgsättningen, 
altartavlan, Natanael Beskows målningar, 
doften. Det är inte sällan jag hör män-
niskor, ofta utan kyrklig bakgrund eller 
erfarenhet, uttrycka just förundran och be-
undran över den vackra platsen och kyrko-
rummet.
 Djursholms kapell har varit, och är, en 
betydelsefull och på fl era sätt också helig 
plats för många. Helig betyder okränkbar, 
fridlyst, något som inte får skadas, något 
som anses stå i nära förbindelse med det 
gudomliga. Så är det nog. 
 Kapellet väcker något i oss och det ska 
vi vårda och använda, det ska vi utnyttja. 
Låt oss också i handling visa att Kapellet 
gör skillnad. Välkommen att fi ra guds-
tjänst i Kapellet varje söndag, välkommen 
att ta del av morgonböner, kulturkvällar 
och föredrag. Välkommen att använda och 
besöka Kapellet i livets alla skeden. 
Kapellet fi nns där för alla. 
Tack gode Gud för det!  

Henrik Mattsson, terminspräst
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En länge närd dröm har 
gått i uppfyllelse. Henrik 
Mattsson, född och upp-
vuxen i Djursholm, tog tid 
på sig innan han började 
studera teologi. Äntligen, 
efter turer inom näringsli-
vet, kände han sig mogen 
att sätta sig på skolbänken 
igen. Trebarnspappan 
hade hamnat rätt, även 
om han femton år tidigare 
faktiskt hade påbörjat 
teologistudier men då 
hoppat av. Nu var det dags 
på riktigt.
 Mitt under brinnande 
pandemi prästvigdes 
Henrik i Storkyrkan år 
2020 – allt skedde digitalt, 
fjärran från den sedvan-
liga pompan och ståten. 
Första uppdraget som 
präst landade i Vallentuna 
församling.

Inspirerad av morfar
Mer eller mindre född 
inom kyrkan, som barn-
barn till pastorn och 
överhovpredikanten Hans 
Åkerhielm, blev han inspi-
rerad av sin morfar.

 - Vi hade en nära relation 
när jag var barn, han lärde 
mig mycket om naturen, 
han var aktiv och stark 
och blev min idol. Men vi 
talade märkligt nog aldrig 
om religion eller teologi, 
inte ens när jag blev lite 
äldre.
 Henrik konfi rmerades 
under Bror-Axel Lindörn 
på Långholmen i skär-
gården. Han trivdes med 
närheten till hav och 

människor och fortsatte 
därefter som ledare i fyra 
år. Det var nog där intres-
set för livsfrågor tog form. 
Sommaren 2021 var det 
dags för honom själv att 
konfi rmera en grupp ung-
domar. Ser vi här början 
till en ny era efter den 

Lindörnska, där så många 
unga har läst fram genom 
åren?
 Nu verkar Henrik som 
präst i Danderyds försam-
ling och tar sig an uppgif-
ten med stor förväntan. 
Engagemanget i Kapellet 
fortsätter, bland annat 
som ordförande i Stiftel-
sen Djursholms Kapell. 
Här bjuds det på stora 
utmaningar liksom spän-
nande möjligheter för 
framtiden.

Vårda lågan inte vörda 
askan
 - I kapellsammanhang 
talar vi om att vårda lågan 
istället för att vörda askan. 
Med det menas att vi har 
ett arv och en historia av 
driftiga och engagerade 
grupper och individer. 
Deras driv vill vi utveckla! 
Kristendomen vilar på en 
stark tradition och vi vill 
vara en relevant kristen 
verksamhet. Nathanael 
Beskow och Alice Tegnér, 
frontalfi gurerna inom 
Kapellet var levande bevis 
på denna framsynthet. För 

Henrik bytte 
näringslivet 

mot 
prästkragen
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att överleva måste kyrkan 
leva med sin tid och läsa 
av samtiden.
 Henrik Mattsson menar 
att det på bara några 
årtionden blivit svårare 
att i församlingsarbetet 
referera till psalmer och 
bibelord eller bjuda in 
till religionsfi losofi ska 
diskussioner eftersom de 
teologiska kunskaperna 
minskar. Dagens bråttom-
människor förlitar sig mer 
på moderna rutiner och 
tänkesätt. 

Längtan efter något mer
 - Digitaliseringen och 
ytligheten tar över, sam-
tidigt som vi anar att det 
gryr ett stort andligt in-
tresse och en längtan efter 
”något mer”. Det vill vi 
svara upp på, kyrkan har 
mycket att erbjuda och vi 
arbetar ständigt för att fl er 
ska upptäcka detta.
 M.N.

Jenny Wehtje: 
Vi har haft många fi na 
sammankomster här. 
Familjen har bott i Djurs-
holm i fl era generationer, 
så det känns naturligt att 
välja denna unika plats.
Allt brukar gå så smidigt, 
mycket på grund av de 
kunniga och vänliga 
värdinnorna.

Därför valde vi kapellet

Troshymnen är tonsatt av 
Alice Tegnér. Credot ”jag 
tror” är ett stycke vacker 
musik, inte så alldeles lätt-
sjunget. Församlingen 
måste få stöd av kören, om 
allt ska låta riktigt bra.

Djursholms kapell är en av våra populäraste kyrkor vid 
dop, när det stundar till bröllop eller när vi vill ha en 
stämningsfull plats för begravningen. Många släkter 
väljer Kapellet av tradition – det känns självklart att 
mötas där. Men det är inte 
bara djursholmare som 
upptäcker det över hundra 
år gamla kyrkorummet. 
Alla är välkomna till 
en minnesvärd högtid.

Gerd Eriksson 
Ödhammar: 
Det är något med ljuset, 
det vänliga mottagandet 
och den intima känslan 
som gör att Kapellet till-
talar hela min familj. För 
alla livets högtider ger 
den vackra byggnaden det 
där lilla extra. Dessutom 
märks det att värdinnorna 
känner varmt för sin upp-
gift, det betyder mycket 
för anhöriga och deras 
gäster. 

Tvillingdop
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Datum Tid Dag Medverkande

September
 5 11.00 14 e tref. Högmässa  

Buljong/kaffe

Caroline Krook/
Henrik Mattsson

12 11.00 15 e tref. Gudstjänst Carl Henric Svanell

19 11.00 16 e tref. Gudstjänst Christina Odenberg

26 11.00 17 e tref. Gudstjänst C R Bråkenhielm

Oktober
 3 11.00 Helige Mikaels dag Högmässa Anna Norrby

10 11.00 Tacksägelsed. Gudstjänst Annika Wirén

17 11.00 20 e tref  Gudstjänst Lena Fagéus

24 11.00 21 e tref Högmässa Caroline Krook

31 11.00 22 e tref Gudstjänst
Buljong/kaffe

Ulf Lindgren

November
  6 11.00 Alla helgons dag Gudstjänst C R Bråkenhielm

  (7) Sönd e Alla 

helgons dag

Ingen gudstjänst i Kapellet

14 11.00 Sönd f Doms-

söndag

Gudstjänst Carl Henric Svanell

21 11.00 Domssöndagen Högmässa Lasse Svensson

28 11.00 1 Advent Gudstjänst Henrik Mattsson

December
  4 16.00 Julkonsert

  5 11.00 2  Advent Gudstjänst Kristin Molander

12 11.00 3  Advent Högmässa Lena Fagéus

19 11.00 4  Advent Vi sjunger in julen Staffan Hellgren

24 09.00
10.00
16.00
23.30

Julafton Lillkrubban 
Samling kring krubban 
Julbön 
Julnattsmässa

Präst från Dand. församling

Präst från Dand. församling

Ulf Lindgren
Henrik Mattsson

Program hösten 2021     

Lö

Kapellkören och Cecilia von Heijne
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Datum Tid Dag Medverkande

December forts.

25 07.00 Juldagen Julotta Lasse Svensson

(26) Annandag jul Ingen gudstjänst i Kapellet

27 11.00 Sönd e jul Ingen gudstjänst i Kapellet

31 16.00 Nyårsafton Nyårsbön Fredrik Santell

Januari 2022
  (1) Nyårsdagen Ingen gudstjänst i Kapellet

  (2) Sönd e nyår Ingen gudstjänst i Kapellet

 6 11.00 Trettondedagen  Gudstjänst Michael Öjermo

 9 11.00 1 e trettondedag Ingen gudstjänst i Kapellet

16 11.00 2 e trettondedag Högmässa Kristin Molander

23 11.00 3 e trettondedag Gudstjänst Hans Ulfvebrand

30 11.00 4 e trettondedag Gudstjänst Fredrik Santell

Morgonbön fredagar kl. 8.30 – 9.00.

Sedan allra första början bygger Kapellets verksamhet på ideella krafter. 
Körer, värdar och värdinnor ställer upp för en god sak. Välkommen även du! 

Kanske har du lite tid över och längtar efter trivsam gemenskap.  
Hör av dig till Cecilia von Heijne tel. 073-643 53 46, så får du veta mer!

To

Wendela Mattsson, Gunilla Sahlin, Christina Murray, Kicki Broms, Marie Liljencrantz, Kerstin Engström, Eva Adamsson, 
Gerd Eriksson Ödhammar, Anne Häger, Agneta Wulff Gärdin, Lena Forsman, Margareta Hellners, Fredrika Werner, 

Margareta Näsmark, Ingegerd Wrette-Lundin, Kristina Stael von Holstein. Hunden heter Ludde.

Sökes: Kapellvärdinna
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Under många år under 
slutet av 1800-talet hölls 
regelbundna gudstjänster 
på Djursholms Slott. Såväl 
präster i Svenska kyrkan som 
frikyrkopredikanter inbjöds 
av en grupp engagerade 
Djursholmsbor. Det var i 
denna anda av självbestäm-
mande som tankarna på ett 
kapell föddes.
 Kapellet stod färdigt 1898, 
mycket tack vare donatorn 
Louise Woods Beckman. 
Men detta skedde efter en 
intensiv dragkamp mel-
lan henne å den ena sidan 
och Danderyds församlings 
kyrkoherde Jacob Ekstedt på 
den andra sidan.
 Ekstedt såg villastaden 
Djursholm planeras och 
byggas upp. Redan en 
åldrad, mycket konservativ 
man stördes hans tillvaro 
eftersom han ville fortsätta 
leva sitt liv i lugn och ro 
på Sätra ängs prästgård, en 
vid den tiden högst obe-
tydlig församling i Uppsala 
ärkestifts utkant.  Men utan 
ett prästerligt pensionsavtal 
hade Ekstedt inte råd att dra 
sig tillbaka från sin tjänst 
i förtid -  då hade han fått 
betala en adjunkt ur egen 
fi cka och erbjuda denne en 
lämplig bostad. 

Ekstedt sparkade bakut
När nybyggarna ville ha en 
kyrka mitt i byn och en egen 
präst, sparkade Ekstedt där-
för bakut. Han var minsann 
inte för gammal och svag för 
att sköta sin tjänst! En tid av 

Den gyllene medelvägen

överklaganden följde, precis 
som idag.
 Louise Woods Beckman, 
med en nordamerikansk 
bakgrund och ett kosmo-
politiskt kontaktnät, tycks 
ha stått främmande för den 
gamle sockenprästens syn-
punkter på hur den andliga 
vården i församlingen skulle 
ordnas.
 Med tiden visade det sig 
att Djursholmsborna själva 
tyckte att såväl Ekstedt som 
Woods Beckman var väl fast-
låsta i sina idéer. I det tidiga 
1900-talet vann Svenska 
kyrkan ny mark i breda 

infl ytelserika befolknings-
grupper; en politisk vind-
kantring och polarisering var 
för handen. Många liberaler 
– bland andra Louise Woods 
man Ernst Beckman – gick 
då politiskt åt vänster medan 
den stora majoriteten gick 
åt höger. Som en effekt 
önskade fl ertalet invånare en 
lösning av kyrkofrågan som 
skulle passa in på Svenska 
kyrkans idéer. Men varken 
Ekstedt eller Woods Beck-
man var inne på den linjen. 

Natanael Beskow tar plats
Nu trädde istället Natanael 
Beskow fram med sin via 
media, den gyllene medel-
vägen. Han utmålade sig 
själv som en radikal förkun-
nare och lekmannaliturg. 
Och hans goda kontakter 
med infl ytelserika profes-
sorer och med ärkebiskopen 
i Uppsala betydde mycket. 
Men han var tvungen att 
balansera försiktigt på sin 
gyllene medelväg. Familjen 
Beckman tillhörde dem som 
fi nansierade hans predikant-
tjänst.  

             Fredrik Santell

Sätraängskyrkan

Louise Woods Beckman
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Profeten 
av Khalil Gibran

26 visdomsord från 1923 
med berättelser om livets 
mysterier. En klassiker!

Hej då Gud 
av Richard Dawkins

För alla som brottas med 
meningen med livet. En 

utmanande läsning.

Pojken, mullvaden, 
räven och hästen 
av Charlie Mackesey

En charmig, omistlig 
samling teckningar och 
kloka ord om vad som 

är viktigt i livet ”Det är 
modigt att visa svaghet”.

Hur vill du dö? 
Av PC Jersild

Om makten över livets 
slut. Jersild intervjuar sina 
studenter. En partsinlaga.

Filosofi sk tröst 
av Torbjörn Tännsjö

Genomgång av olika tän-
kares föreställningar och 

oro inför döden.

Barnens bibel
Finns i fl era varianter.

Dikter för unga
Älskad poesi – från 

Predikaren till Johannes 
Anyuru.

Böcker 
till tröst 

och insikt

Schack under 
vulkanen

av Håkan Nesser

Deckarförfattaren ställer 
frågor om tro och död.



Välkommen att vara med i en av 
Djursholms större vänföreningar!
Det kan kanske tyckas optimistiskt, men vi presenterar nu 
ett program för hösten 2021 mot bakgrund av de aktuella 
coronaföreskrifterna. Följ Kapellets hemsida för senaste 
uppdateringar, liksom för eventuella ändringar i program-
met. Ordförandens höstbrev som skickas ut till samtliga 
medlemmar i månadsskiftet augusti – september är självfallet 
också uppdaterat beträffande höstens verksamhet. Höstpro-
grammet upptar evenemang som ställdes in hösten 2020 och 
våren 2021, men nu hoppas vi kunna genomföra dem!
Föreningen Djursholms kapellvänner har cirka 650 familjer 
som medlemmar. Tack vare generösa gåvor och medlemsav-
gifter stödjer vi Kapellets verksamhet genom överföring till 
kapellstiftelsen.
Nya medlemmar är mycket välkomna - det är inte nöd-
vändigt att bo i Djursholm eller annan del av Danderyds 
kommun. Medlemsavgiften för 2021 är 200 kr och sätts in på 
föreningens pg 170365-5.
Ulf Hellners, ordförande

Vänföreningens program i Kapellet
Torsdagen den 7 oktober kl. 19.00
Vårens terminspräst teol.dr. Fredrik Santell ger oss en ” his-
torielektion” kring ämnet ”Från ostädad väckelse till kyrko-
syftande församlingsrörelse. Djursholms kapell i perspektiv.”

Torsdagen den 28 oktober kl. 19.00
Musikunderhållning av kulturstipendiater från Danderyds 
kommuns kulturskola.

Torsdagen den 25 november kl. 19.00
Kyrkoherden i Katarina församling Camilla Lif föreläser om 
olika arter av kärlek under rubriken ”Enfaldig kärlek eller en 
kraft i många skepnader”.

Tryck: Stockholms Lito Grafi ska AB. 2021

Stiftelsen Djursholms kapell:
Henrik Mattsson, ordförande
e-post: info@djursholmskapell.se    bankgiro 193-1773
Adress: Danavägen 9, 182 60 Djursholm, Swish: 1230485367

Bokningar:
Christiane Höjlund, tel 070-952 81 82,
e-post: christiane.hojlund@gmail.com

Föreningen Djursholms kapellvänner:
Ulf Hellners, ordförande, tel 073-314 31 34,
e-post: kapellvannerna@djursholmskapell.se

Redaktör:
Margareta Näsmark, e-post: m.nasmark@telia.com

Han kan det mesta om vårt
Kapell! Kom och hör 
prästen Fredrik Santell 
berätta!
Torsdagen den 7 oktober 
kl 19.00.

Njut av vacker musik 
framförd av unga kultursti-
pendiater från Danderyds 
kommun.
Torsdagen den 28 oktober 
kl 19.00.

Kärleken kan ha många 
skepnader. Kyrkoherden 
Camilla Lif föreläser i ett 
spännande ämne.
Torsdagen den 25 november 
kl 19.00.

Om inte coronan sätter 
stopp är alla välkomna 
till höstens kulturkvällar


