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Gussnava kapell                                                                                                   
(febr 1990) 
 
Av Jes Wienberg 
 
 
Den 1 september 1145 skänkte ärkebiskop Eskil i Lund till dekanatet vid domkyrkan 
"kyrkan i Skårby med tre bol i samma by med tillhörande kapel i Guthis och med 
tionder, avgifter och tjänstydelser till biskopen samt lagde alla tionder av sin gård 
samma ställe till" (1). Samma gåva bekräftas senare mellan 1164 och c:a 1170 (2). 
 Kapellet nämns i övrigt inte i medeltida källor, men i prästrelationerna från 1691 
berättas att det skulle ha legat ett kapell i Gussnava "ty blef uthi een åker funnen een 
half klocka, för then skull åkren kallas Kyrckiotofften" (3). Enligt de Engeströmska 
samlingarna skulle det ännu 1730 finnas "några rudera" efter detta kapell på "kyrkio-
tofften, der kyrckian effter gammal berättelse i begyndelse skall hafwa stådt" (4). 
 Kyrkotoften kan med hjälp av lantmäteriakterna från 1747 lokaliseras till den 
norra vången (åkerjord nr 16) i Gussnava nordväst om byn och sydost om landsvägen 
(fig 1) (5), men kapellets exakta placering är okänd. Inga spår har hittills påträffats. 
 Det kan vara rimligt att knyta kapellet till en storgård med tanke på ärkebiskopens 
besittningar och en runsten från vikingatiden som funnits i socken, rest över "Tomme, 
som ägde Gusnava" (6). 
 
 
Noter 
 
1 "ecclesiam Scarby habentem tres mansos in eadem uilla cum adiacenti capella 
(G)uthers. cum decimis et redditibus et episcopali seruicio. curie queque sue ibidem 
ex integro. decimas adiecit": DD 1:2 nr 88 jfr Skansjö 1987 s 24f 
2 DD 1:2 nr 160 
3 Tuneld 1960 s 99 
4 Engeströmska samlingar B VIII:2:60 s 19 
5 Gussnava, Skårby socken akt 1 från 1747 
6 jfr Anglert 1986 s 125 - Jacobsen & Moltke 1941-42 nr 280 om runstenen i 
Skårby 
 
 


