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Kabusa kapell                                                                                                        
(febr 1990) 
 
Av Jes Wienberg 
 
 
Det omnämns inget kapell i Kabusa i medeltidens skriftliga källor, men lant-
mäteriakterna från 1697 har här åkernamnet "Kappellistofterna" i "Kullawången" 
sydost om byns gårdar (fig 1) (1). Enligt traditionen fanns ett kapell i Kabusa under 
den "katolska tiden", och då pesten rasade i Skåne 1712 skulle platsen ha använts som 
pestkyrkogård och ha fått namnet "Salig Nilses kapell" efter den som först begrovs 
där (2). 
 Just i området för "Kappellistofterna" har iakttagelser gjorts som har tolkats som 
rester efter ett kapell. I Riksantikvarieämbetets fornlämningsregister från 1971 
beskrivs spåren som "Murrest av gråsten och bruk, minst 10 m l (Ö-V), helt under 
markytan utom en sten i markytan i V-ändan. Delar av andra murrester har påträffats 
S-SÖ om det nämnda." Två gravstenar skulle dessutom ha återanvänts som 
trappstenar i den gamla skolan (3). Nu verkar dock alla spår ovan jord vara försvunna 
(4). 
 Kapelltomten ligger i den nuvarande småhusbebyggelsen c:a 150 m från 
Kabusaån och c:a 950 m från kusten i ett område där det registrerats höga 
fosfatvärden i jorden (5). En huvudgård fanns i Kabusa på 1300-talet (6), men det är 
antagligen mest rimligt att knyta kapellet till fisket i trakten (7). 
 
 
Noter 
 
1 Kabusa, Stora Köpinge socken akt 50 från 1697 jfr Riddersporre 1983 s 14 och 
bilaga 1 
2 Göransson 1904 s 72 och Skansjö 1988 s 61 - Traditionen kan också tänkas 
avspegla helgonet S:t Nicolaus som kapellet kan ha varit vigt åt 
3 Fornlämningsregistret för Stora Köpinge socken nr 2 
4 Besiktning juni 1986 och muntligt meddelande från Mats Riddersporre, Lund, dec 
1986 
5 Riddersporre 1983 bilaga 3 
6 DD 3:7 nr 358 (1366) och 3:9 nr 492 (1375) jfr Skansjö 1988 s 60f 
7 Tesch 1983 s 68-69, Anglert 1986 s 125 
 


