
DJURSHOLMS KAPELL
februari - augusti 2021

Förstå din historia! 
Med stor glädje är jag er kapellpräst under 
våren 2021! I skrivande stund är det oklart 
om pandemin behåller sitt grepp över 
världen och påverkar våra planer. Och jag 
som hade tänkt att vi, parallellt med guds-
tjänster och ordinarie verksamhet, riktigt 
rejält skulle grotta ner oss i det jag skulle 

kunna bidra med under terminen: en ref-
lektion kring Kapellets historia över tid.
 För en kyrkohistoriskt intresserad per-
son är det förstås en glädje att få rätta in sig 
i ledet av terminspräster, att få ställa sig i 
en tradition. Mina kyrkohistoriska studier 
har gjort att jag genom åren stött på nam-
nen Natanael Beskow och Djursholms Ka-
pell i olika sammanhang. Jag har ett antal 
år haft glädjen att fi nnas med bland skaran 

Kapellnytt

präster som återkommande lett gudstjänst 
i Kapellet. Ett och annat dop och någon 
vigsel och begravning har det också blivit. 

Det som fångat mig i Kapellets historia
är bland annat dess tillkomst och första 
verksamhet, under tiden innan Natanael 
Beskow blev det tongivande namnet. 
Bläddrar man i arkiven i de äldsta källorna 
bakom Kapellet stiger inte minst ett antal 
intressanta och starka kvinnor med kopp-
lingar till väckelsens och liberalismens sam-
manhang fram, då i slutet av 1800-talet. 
Som i så många andra sammanhang fi ck 
deras röster snart lämna plats för Beskows 
och andra mäns röster, så pass ordentligt 
att de och deras infl ytande knappt nämns 
i de tillbakablickar Beskow gjorde kring 
Kapellets tillkomst och första historia. 
 Om detta har jag blivit inbjuden att tala 
vid en akademisk konferens i Uppsala i 
februari. Jag hoppas att vi tillsammans ska 
kunna dela det som min arkivforskning 
bidragit med gällande detta och annat i 
Kapellets historia. För, den som förstår sin 
historia är alltid bättre rustad att ta sig an 
nuet och framtiden!

All välsignelse – hoppas vi ses under  
terminen i Kapellet!

Fredrik Santell, terminspräst
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Präst, lärare, diplomat 
eller läkare efter pappa? 
Som granne med kyrkan 
hemma i barndomens 
Överum med många spän-
nande förebilder i livet 
hade Fredrik Santell 
som ung fl era yrkesval.
Prästyrket vann. Det blev 
teologistudier i Uppsala 
och därefter studieår i 
Stockholm och Paris. 
Prästvigningen skedde i 
Strängnäs stift 2007. 
 Ett annorlunda och lä-
rorikt uppdrag hade Fred-
rik Santell som adjunkt åt 
biskopen Johan Dalman i 
Strängnäs 2015–18.
 - Jag är tacksam för 
detta spännande arbete, 
som till stor del gick ut 
på att biträda biskopen 
och planera den omfat-
tande verksamheten. Idag 
tjänstgör Fredrik Santell 
i Kungsholms kyrka efter 
några år i Täby.

Teologie doktor
När och hur kom religio-
nen till oss i Danderyd? 
När började man ha 
regelbundna gudstjänster? 
Hur uppstod kyrkor och 
kapell?
 Innan Djursholms villa-
stad och kapell kom till i 
slutet av 1800-talet hade 
de jungfrueliga områdena 
mest befolkats av statare 
och lönearbetare. Det var 
som vilken församling 
som helst på landet.
Danderyds kyrka räknar 

Fredrik Santell, forskare, präst och fl anör
sitt ursprung i en enkel 
träbyggnad från 1100-
talet. Djursholms kapell 
byggdes 1898, mycket 
tack vare amerikanskan 
Louise Woods-Beckman, 
som drog igång en omfat-
tande pengainsamling. 
Woods var kväkare och 

stod för det man kallade 
en ”ostädad väckelse” och 
här passade Natanael 
Beskow in med sina okon-
ventionella predikningar.
 Kyrkohistoriska frågor 
fängslar och han dispute-
rade 2016 vid teologiska 
institutionen i Uppsala i 

ämnet. Fredrik har grävt 
i bland annat Stockholms 
stads arkiv och Djurs-
holms Kapell och tiden 
kring uppbyggandet av 
en livaktig församling är 
just nu särskilt aktuellt 
för hans forskning. 

Svenska kyrkan utom-
lands
Fredrik har många strängar 
på sin lyra. Han ömmar 
för SKUT, svenska kyrkan 
i utlandet och skriver för 
närvarande på en bok om 
verksamheten, som är så 
viktig för många svenskar 
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när det hänt något långt 
hemifrån.
 - Nästan inget är så 
betydelsefullt som att få 
stöd när man är sjuk, i 
kris eller kanske sitter i 
fängelse utomlands, säger 
han. Otaliga är berättel-
serna om vad besöket av 
en präst eller diakon då 
kan betyda. 

Terminspräst
Fredrik Santell ser positivt 
på kyrkans framtid. Att vi 
är sekulariserade och inte 
tror oss behöva kyrkan är 
bara delvis sant, menar 
han.
- Men faktum är att det är 
fl er som regelbundet går i 
kyrkan än de som regel-
bundet  går på idrotts-
tävlingar! Med våra över 
tretusen kyrkorum och 
alla som besöker oss kan 
vi verkligen räkna oss som 
en folkrörelse, säger han.
 Fredrik promenerar 
mycket och kallar sig 
gärna fl anör när han un-
der sina vandringar lyfter 
blicken på omgivningarna 
på Kungsholmen, där han 
bor med hustru Elin och 
sonen Carl.
 Nu välkomnar vi Fred-
rik Santell som termins-
präst i Kapellet. Även om 
covid- pandemin fortsatt 
sätter sina spår, kommer 
församlingsmedlemmarna 
att på något sätt kunna 
ha kontakt med honom. 
Om inte i predikstolen så 
kanske digitalt.
 Margareta Näsmark

Svenska Kyrkan i utlandet

När du hamnar i knipa ut-
omlands känns det skönt 
att veta att det fi nns stöd 
och hjälp. Du behöver inte 
vara ensam.

1876 startade Sjömans-
kyrkan sin verksamhet i 
hamnar över hela världen. 
Hundra år senare över-
gick den i SKUT, Svenska 
kyrkan utomlands, som 
stöttar svenskar i nöd. På 
över 80 platser i hela värl-
den, från Paris och New 
York till Filippinerna och 
Sydafrika arbetar präster, 
diakoner och volontärer.

En aupairfl icka krånglar 
med sin franska familj, en 
svensk man har placerats 
i ett tufft fängelse långt ut 
på landsbygden i Thai-
land och en kvinna vårdas 
ensam på ett sjukhus i 
Grekland. 

Inte bara när det är be-
kymmer. Svenska kyrkan 
utomlands fi rar guds-

SKUT tjänster, bjuder på social 
gemenskap eller bara en 
kopp kaffe.
Varje år gifter sig över 
hundratals par eller får 
sina äktenskap välsignade 
på en strand eller en kär 
plats utomlands. Många 
präster berättar om enkla, 
varma stunder med lyck-
liga brudpar.

SKUT under ett år:
• har över 600 000 besök
• ger omkring 5000 själa-
 vårdande samtal
• fi rar över 5000 gudstjänster
• förrättar mer än 600 vigslar
• 1 500 utlandssvenskar 
 sjunger i 80 körer
• omkring 180 svenskar sitter 
 fängslade ute i världen.   
 Många får besök av kyrkans   
 personal som kan bistå med  
 mat och medicin.

SKUT får bara delvis 
bidrag från kyrkoavgiften. 
Man är därför starkt be-
roende av egna inkomster. 
Alla bidrag är välkomna 
särskilt nu när inte basarer 
och caféer drar in några 
pengar under coronan.

Swish 9016031
Bankgiro 9016031
Postgiro 901603 - 1
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Datum Tid Dag Medverkande

Februari

 7 11.00 Kyndelsmässod Gudstjänst  Fredrik Santell

14 11.00 Fastlagssöndag Gudstjänst C R Bråkenhielm

21 11.00 1 i fastan Högmässa Lasse Svensson

28 11.00 2 i fastan Gudstjänst Caroline Krook

Mars

 7 11.00 3 i fastan Gudstjänst Fredrik Santell

14 11.00 Midfastosöndag Högmässa Kristin Molander

21 11.00 Jungfru  Marie 
bebådelsedag  

Gudstjänst Lena Fagéus

28 11.00 Palmsöndagen Gudstjänst Christina Odenberg

April

  1 19.00 Skärtorsdagen Skärtorsdagsmässa Fredrik Hesselgren

  2 11.00 Långfredagen Långfredagsgudstjänst Carl Henric Svanell

  4 11.00 Påskdagen Högmässa Fredrik Santell

  5 Annandag påsk ----- Ingen gudstjänst i Kapellet

11 11.00 2 i påsktiden Högmässa/läktarbuljong Caroline Krook/
Henrik Mattsson

18 11.00 3 i påsktiden Gudstj med små o stora Elisabet Munro

25 11.00 4 i påsktiden Gudstjänst Lasse Svensson

Maj

 2 11.00 5 i påsktiden Gudstjänst C R Bråkenhielm

 8 16.00 Vårkonsert Kapellkör./C von Heijne

 9 11.00 Bönsöndagen Gudstjänst Carl Henrik Svanell

Program våren 2021     
Coronan ställer till det! Följ vår hemsida: www.djursholmskapell.se
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Datum Tid Dag Medverkande

Maj forts.

13 Kristi Himmels-
färd

----- Ingen gudstjänst i Kapellet

16 11.00 Söndagen före 
pingst

Gudstjänst Henrik Mattsson

23 11.00 Pingstdagen Högmässa/kyrkkaffe Lena Fagéus

30 11.00 Heliga trefaldig-
hets dag

Gudstjänst Ulf Lindgren

Juni

 6 11.00 1 e. trefaldighet Gudstjänst Annika Wirén

Lekmannaledda sommarandakter: Fr o m 1 aug t o m 29 aug. Hösten börjar sönd 5 september.

Uppsalabiskopen 
Karin Johannesson vill 
ge oss människor hjälp 
till andliga övningar och 
publicerar därför varje 
vecka en tankepaus och 
chans till återhämtning 
på Facebook :”Samtal på 
kammarn”. Följ www.
biskopkarin bjuder in.
 Hon vill visa på likheter 
mellan karmelitordens 

stränga idéer och Martin 
Luthers teologiska tän-
kande. Mycket tyder på 
att vi får höra ett spän-
nande föredrag ur hennes 
bok ”Thérèse och Martin: 
Karmel och reformationen 
i nytt ljus”!
Välkommen torsdagen 
den 22 april i Kapellet.

Karmel och Luther
Karmelitorden
Karmelitorden stam-
mar från 1400-talet och 
nunnorna lyder enligt 
fattigdom, kyskhet 
och lydnad ett mycket 
asketiskt liv i tystnad. 
I inre bön ber man för 
världen. På klostret i 
Glumslöv, som öppnade 
1961, bor 15 systrar.

Mitt i allt allvar kan karme-
litsystrar skoja och skratta i 
Moder Thérèses anda!
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Som att vårda en större 
villa. Det gäller att ha 
framförhållning och se 
var det lurar några ska-
vanker eller faror.
Djursholms Kapell med 
anor från förra sekelskif-
tet är ett gediget träbygge,
uppfört på hälleberget 
och vilande på en solid 
krypgrund.
 Lars Lindén är ansvarig 
för byggnaden. Med stor 
erfarenhet från fastighe-
ter och deras underhåll 
är han som klippt och 
skuren för det här upp-
draget! Dessutom har han 
hjälp av sonen Peter när 
det gäller komplicerade 
konserveringsfrågor.
 Som alltid är det första 
intrycket viktigt, ett 
besök ska kännas välkom-
met. Ledstängerna utmed 
den långa trappen såg 
Lars snabbt till att de fi ck 
ny, skogsgrön färg. Ligger
Kapellet i skugga? Ja, 
tycker han och har inlett 
en försiktig nertagning 
av stora träd mot Henrik 
Palmes allé. Det vackra 
kulturhuset borde synas 
bättre från vägen!

Underhållsplan
En underhållsplan stakar 
ut vad som bör uträttas 
de närmaste åren för att 
Kapellet ska åldras vär-
digt. Utvändigt trä uppe 

Vetebröd fräschar upp!

i tornet tar stryk av väder 
och vind. En spricka i 
ytterväggen måste tätas 
innan väta tränger in. 
Och några plåtar under 
nocken lossar när husets 
trä lever. Räcket uppe vid 
läktaren måste höjas till 
110 cm för att förhindra 
olyckor. Det gäller att se 
och ha koll.

Målningarna mörknar
Jugendmålningarna, som 
täcker väggarna i Kapel-
let börjar blekna eller så 

mörknar de av sot och 
damm. Här ser Lars Lin-
dén ett behov att insats. 
Men allt kostar pengar, 
så detta ingår i en längre 
plan. Kanske lutar det 
mot en insamling, precis 
som när Kapellet renove-
rades senast gången1989.
 - Förr användes gamla 
vetebröd vid den känsliga 
städningen, numera är de 
konstgjorda och tillver-
kade i Gimo, berättar 
Lars. Han växte upp som 
granne till Kapellet och 
känner därför alldeles 
speciellt för den byggnad 
han är satt att förvalta.
                                                   MN

Lars Lindén ser om jugendschablonerna i kapellet
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Hjalmar Gullberg

Tyst slocknar en mänsklig 
hjärna
Efter år av glädje och 
strid.
En blomma, en människa
En stjärna har sin be-
stämda tid

Karin Boye

Den mätta dagen, den är 
aldrig störst
Den bästa dagen är den 
av törst
Nog fi nns det mål och 
mening i vår färd
Men det är vägen, som är 
mödan värd
Det bästa målet är en 
nattlång rast
Där elden tänds och brö-
det bryts i hast
På ställen där man sover 
blott en gång
Blir sömnen trygg och 
drömmen full av sång
Bryt upp, bryt upp! Den 
nya dagen gryr.
Oändligt är vårt stora 
äventyr

William Blake

Att se världen i ett enda 
sandkorn
Och se hela himlen i en 
vild blomma
Hela oändligheten i din 
handfl ata
Och fånga evigheten i en 
enda timma

Alf Henriksson

Ibland liksom hejdar sig 
tiden ett slag
Och något alldeles ovän-
tat sker.
Världen förändrar sig 
varje dag
men ibland blir den aldrig 
densamma mer 

Stig Dagerman

Hur fort blir lönnarna 
gula
Som lyser vår vandring i 
parken.
Att dö är att resa en 
smula 
Från grenen till fasta 
marken

Harry Martinsson

Varje djup sorg
Har förlorad glädje till 
föremål
Tappa inte bort den rikt-
ningen
Låt inte sorgen glömma 
sitt ärende
Sorgen är den djupaste 
ära
Som glädjen kan få

Tomas Tranströmer

Vi måste leva
Med det fi nstilta gräset
Och källarskrattet 

Henri Frédéric Amiel

Den vackraste dikten är 
livet,
Det som levs under tiden 
det diktas

Violetta Parra

Jag vill tacka livet
Som ger mig så mycket
Det har gett mig skrattet
Det har gett mig smärtan
Så att jag kan skilja
Lyckan från sorgen

Dikter
till 

eftertanke



Välkommen att vara med i en av 
Djursholms större vänföreningar!
Föreningen Djursholms kapellvänner har cirka 650 familjer 
som medlemmar.
I denna tid känns det måhända väl optimistiskt att presentera 
ett program för våren 2021 mot bakgrund av – i skrivande 
stund – gällande coronaföreskrifter. Vi gör dock ett försök 
och hänvisar till Kapellets hemsida för uppdatering av det 
aktuella läget. Naturligtvis kommer vi även successivt att 
informera via mejl de medlemmar vars mejladresser lämnats 
oss i förtroende. Genom gåvor från våra medlemmar och 
överföring till kapellstiftelsen av övervägande delen av 
medlemsavgifterna stödjer vi Kapellets verksamhet. 
Ordförandens vårbrev skickas ut till samtliga medlemmar 
under februari och kommer självfallet att vara uppdaterat be-
träffande vårens verksamhet i föreningen. Nya medlemmar är 
mycket välkomna. Det är inte nödvändigt att bo i Djursholm 
eller annan del av Danderyds kommun. Medlemsavgiften för 
2021 är 200 kr och sätts in på föreningens pg 170368-5.
Ulf Hellners, ordförande

Vänföreningens vårprogram
Torsdagen den 18 mars kl. 19.00
Vår terminspräst teol.dr. Fredrik Santell ger oss en ”histo-
rielektion” kring ämnet ”Från ostädad väckelse till kyrkosyf-
tande församlingsrörelse. Djursholms kapell i perspektiv.”

Torsdagen den 22 april kl. 19.00
Biskopen i Uppsala stift Karin Johannesson talar om sin bok 
”Thérèse och Martin: Karmel och reformationen i nytt ljus”. 
Hon fi nner likheter mellan karmeliterordens undervisning 
och Martin Luthers teologiska tänkande.

Torsdagen den 20 maj kl. 18.00
Årsmöte med musikunderhållning. Samtliga möten i Kapellet.

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

Sedan 1200-talet ut-
ser kungen präster till 
ett livslångt uppdrag 
vid Stockholms slott. 
Dessa väljs från landets 
olika stift. För närvarande 
tjänstgör tjugotvå hov-
predikanter under olika 
perioder av året.
 Överhovpredikant är 
Johan Dalman, biskop i 
Strängnäs.
 Kyrkoherden i Umeå,
Lena Fagéus är en ofta
sedd predikant i Kapellet. 
Hon valdes nyligen till hov-
predikant i Storkyrkoför-
samlingen. Vi gratulerar!

Lena Fagéus 
hovpredikant
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