
Fig.1. Projekt til forsvarsanlæg på Kyholm, udført af infanterikaptajn Nicolaj Tidemand o. 1801. Rigsarkivets 3. 
afdeling. - Proposal for the defences of Kyholm by Captain of Infantry, Nicolaj Tidemand, c. 1801.

†KAPEL PÅ KYHOLM
TRANEBJERG SOGN

Som følge af Samsøs centrale placering er den 17 hek
tar store ø Kyholm umiddelbart nord for Besser rev 
og nær ved den naturlige havn i Langør flere gange 
blevet inddraget til formål, som krævede en både let 
tilgængelig og isoleret beliggenhed. 1709-11 tjente 
den som karantænestation med specielt henblik på 
pest, 1801-14 som fæstning og 1831-59 som karantæ
nestation især for koleratilfælde. Kun i de to sidste 
perioder har der med sikkerhed været foretaget kirke
lige handlinger på øen, og kun fra den sidste er der 
vidnesbyrd om eksistensen af et kapel. I det følgende 
vil de to første perioder derfor blot blive nævnt for 
deres historiske betydning.

Allerede i begyndelsen af oktober var der byg
ninger på øen,2 og skønt karantænestationen 
1711 nedlagdes som institution, blev i al fald 
nogle af husene stående.3 Den mulighed fore
ligger, at det er disse, der i auktionsprotokollen 
af 16. okt. 1815 beskrives som den gamle kom
mandantbolig og den gamle østre kaserne, 
begge bindingsværksbygninger.4 Men ingen 
sikre oplysninger om stationens udformning, 
endsige om eksistensen af et kapel, synes be
varet.

KARANTÆNESTATIONEN 1709-11

På grund af pestudbrud i flere nabolande blev 
der ved kgl. forordning af 16. aug. 1709 for før
ste gang oprettet et omfattende karantænevæsen 
i Danmark. Blandt en række udvalgte steder for 
karantænestationer var Kyholm, der sammen 
med Brandsø i Lillebælt skulle dække Jylland.1

FÆSTNINGEN 1801-14

1801 blev Kyholm valgt som hovedpunktet i 
den forestående befæstningskæde langs Samsøs 
kyster.5 Befæstningsarbejdet indledtes i marts, 
og i begyndelsen af november kunne et nyop
ført vagthus på øen synes.6 De udstationerede 
sognede på dette tidspunkt til Besser kirke.7 Ef-
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Fig.2. Forbedret projekt til forsvarsanlæg, udført af infanterikaptajn Nicolaj Tidemand senest 1807. Tegningen 
svarer ikke til det udførte, jfr. blandt andet kirkegårdens placering på øens sydøstside. Rigsarkivets 3. afdeling. - 
Modified proposal for the defences of Kyholm by Captain of Infantry, Nicolaj Tidemand. Before 1807. This drawing is not 
the same as the completed version; for example, the cemetery is located on the south-east side of the island.

ter at den længe ventede krig med England 1807 
var brudt ud, blev Kyholms befæstning stærkt 
udvidet, og 17. aug. 1808 synedes en række 
nyopførte bygninger.8 Samme år blev øen tillige 
sæde for et nyoprettet feltpastorat under Hol
mens kirke i København,9 og i al fald fra 1812 
havde den sin egen kirkegård, jfr. ndf. Men om 
der i feltpastoratets tid fandtes et kapel på Ky
holm, er yderst tvivlsomt.10 Intet kirkeinventar

er nævnt, hverken i auktionsprotokollerne eller 
det inventarium, der blev optaget efter fæstnin
gens nedlæggelse 1814. Skønt kirkebogen næv
ner gudstjenester på øen, foregik de smst. om
talte to konfirmationer desuden i henholdsvis 
kanonbådsflotillens hus på Langør og Onsbjerg 
kirke, mens fire ud af seks dåbshandlinger blev 
foretaget i hjemmet, hvorpå barnet blev frem
stillet i Nordby eller Besser kirke.11 Efter kri-

Fig.3. Perspektiv af karantænestationen på Kyholm 1831-59, set fra henholdsvis sydøst og øst. Fra øst (nederst) 
ses sygehuset med kapellet som bygning nr. 5 fra venstre. Tryk efter tegning af Jørgen Hansen Koch 1831. 
Rigsarkivets 3. afdeling. - View of the quarantine-station on Kyholm 1831-59, seen from the south-east and east 
respectively. Below (east) building no. 5 from the left is the hospital and chapel.
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Fig.4. Plan af karantæ
nestationen på Kyholm 
1831-59, tegnet af Jørgen 
Hansen Koch 1831. 
Nordøst opad. Sygehu
set med kapellet er byg
ning nr. 2 fra venstre, 
øverst. Kunstakademiets 
Bibliotek. - Plan of the 
quarantine-station on Ky
holm 1831-59, drawn by 
Jørgen Hansen Koch,
1831. North-east upwards. 
The hospital with chapel is 
the building no. 2 from the 
left, at the top.

gens afslutning 1814 nedlagdes fæstningen og 
med den feltpastoratet. Bygningerne blev solgt 
til nedbrydning, en ny grundmuret komman
dantbolig, en tilsvarende østre kaserne, et 
krudtmagasin og et vandhus dog undtaget.12

KARANTÆNETIDEN 1831-59
Ifølge en forordning om det danske karantænevæsen, 
udstedt 8. febr. 1805, skulle alle større havnebyer (sø- 
stæder) have deres egen karantænekommission, som 
kunne undersøge de anløbende skibe.13 Skibe fra 
smittede egne skulle holdes i observationskarantæne 
udenfor havnen, mens skibe, der havde smitten om
bord, skulle henvises til det dansk-norske dobbelt
monarkis fælles karantænestation ved Christianssand 
i det sydlige Norge. Efter dobbeltmonarkiets opløs
ning 1814 kunne smittede skibe, der anløb danske 
havne, åbenbart stadig henvises til Christianssand.14 
Men da den asiatiske kolera for første gang kom til 
Europa i sommeren 1831,15 føltes en dansk karantæ
nestation mere påkrævet. Efter undersøgelser af de 
steder, hvor der kunne bygges karantæner, blev 
Christiansø valgt til at huse en midlertidig station. 
Allerede to måneder før denne var åbnet, i september 
1831,16 var Den kgl. Karantænedirektion ved at skaffe 
logi til håndværkere, der skulle opføre en varig ka
rantæne på Kyholm.17 Efter en samtidig forespørgsel 
hos ejerne af grevskabet Samsø om muligheden for at 
leje eller forpagte Kyholm, blev øen overdraget Ka
rantænedirektionen for en årlig godtgørelse på 100

rdl. sølv.18 15. okt. 1831 fulgte den kongelige befaling 
om oprettelsen af karantænestationen på Kyholm.19 
Opførelsen af stationens bygninger var da i fuld 
gang, siden august med 120 udkommanderede sam
singer som håndlangere.20 For tegningen stod hof
bygmester Jørgen Hansen Koch, der som sin kon
duktør på arbejdet havde Gottlieb Bindesbøll.21

1. dec. 1831 var anstalten på Kyholm i en sådan stand, 
at den kunne modtage skibe, omend den officielle 
åbning, der samtidig betød nedlæggelsen af anstalten 
på Christiansø, først fulgte 1. april 1832.22

Karantæneanstalten var opdelt i tre afdelinger: den 
egentlige karantæne, som blandt andet omfattede kir
kegården og sygehuset, hvor kapellet indrettedes, jfr. 
ndf. Den såkaldte contumaz (af italiensk contumacia, 
karantæne), som bestod af en enkelt bygning for re
konvalescenter, og de sundes side, praktikaen (af ita
liensk praticare, have omgang med), hvor komman
danten havde sin bolig, jfr. fig. 3-4. Administrativt 
hørte anstalten indtil 1848 under Den kgl. Karantæne
direktion og blev herefter først lagt ind under det 
midlertidige Handelsministerium, derpå under Fi
nansministeriet, hvorfra den 1852 overførtes til Ju
stitsministeriets 1. kontor.23 I gejstlig henseende be
tjentes den formentlig i hele perioden af sognekapel
lanen i Onsbjerg-Besser, der i al fald i begyndelsen 
holdt gudstjeneste på øen en gang om ugen.24 Et skur 
af tømmer og brædder på Langør tjente siden januar 
1833 som ly for de gejstlige, der forrettede gudstjene
sten på Kyholm.25

Med enevældens afskaffelse og de liberalistiske tan
kers fremgang føltes det i stigende grad forkert at
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Fig.5. Plan og opstalt af sygehuset på Kyholm i karantænetiden 1831-59. Kapellet var sandsynligvis indrettet i 
den stue, der på tegningen rummer to senge (s. 2626). Tegning af Jørgen Hansen Koch 1831. Kunstakademiets 
Bibliotek. - Plan and elevation of the hospital on Kyholm at the time of the quarantine-station, 1831-59. The chapel was 
presumably arranged in the ward with only two beds.

holde folk i karantæne. Modviljen blev til lov 1852,26 
og skønt koleraepidemien i København året efter un
derstregede, at denne sygdom endnu ikke var ud
ryddet, bibragte den også en større viden om syg
dommens art og spredning. Ophævelsen af Øre- 
sundstolden 14. marts 1857 betød, at det ikke længere 
var nødvendigt at stoppe alle skibe, der passerede 
Danmark. Dermed blev der mindre brug for den be
kostelige karantænestation på Kyholm. Ifølge en 
kongelig forordning af 25. marts 1859, baseret på et 
cirkulære fra Justitsministeriet af 28.febr. samme år, 
ophævedes stationen med virkning fra 1.april, idet 
skibe med smitte ombord, der anløb danske havne, 
derefter skulle henvises til karantænestationen på 
Känsö ved Göteborg.27 Ved en auktion i juni bort
solgtes samtlige bygninger med inventar.28

Kirkegården, indviet 1812,29 sikkert som den før
ste på stedet, var beliggende i øens nordvestre 
hjørne. Den målte 1815 30x30 alen og var om
givet af en kampestensmur med hængslet stakit
port mod vest.30 Stedet blev holdt vedlige og i 
uændret tilstand anvendt i karantænetiden 
1831-59.31 1931 blev kirkegården, nu overgroet 
med kirsebærtræer og vintergrønt,32 fredet. Si
den 1932 står den græsklædt og prydet med en 
kopi af det oprindelige gravkors og en granit
sten til minde om øens døde, jfr. ndf.33

Bygning. En kirkesal var efter alt at dømme 
ikke inkluderet i de oprindelige planer for ka
rantænestationen. Brandtaksationen, foretaget 
umiddelbart efter bygningernes færdiggørelse
1. jan. 1832, nævner intet kapel,34 og først i løbet 
af 1835 blev de sidste inventarstykker til kirkesa
len forfærdiget, jfr. ndf. Salen indrettedes sand
synligvis i det mindste af de i alt elleve værelser, 
der optog henholdsvis stue- og loftsetagen i sy
gehuset på karantænesiden (fig. 5), en 32 fag (73 
1/2 alen) lang, 12 3/4 alen dyb og 5 3/4 alen høj 
bygning af fyrrebindingsværk på kampestens- 
sokkel.35 Adgangen til kapellet gik gennem en af 
sygehusets to indgangsdøre og over en gang i 
bygningens længderetning. Selve rummet, der 
havde tre vinduer,36 var som de øvrige ti malet, 
gipset og forsynet med fodpaneler, brystlister 
og fjellegulv. Døren havde dobbelte karme.34

Et †sakristi, sandsynligvis udformet som et 
bræddeaflukke, var forfærdiget 183337 og solgt
1859.4

INVENTAR
Oversigt. Kapellet, der 1837 fandtes »meget skjønt og 
smagfuldt udstyret«, muligvis med prædikestolen 
placeret i forbindelse med altret, har været et lille og
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på trods af de ret få stole sikkert tæt pakket rum. Hvis 
væggene, som det er sandsynligt, har haft bemalede 
paneler, må de have bidraget til at gøre rummet 
endnu mere intimt. Panelerne, det øjensynlig eneste 
af kapellets inventar, der er bevaret, er som vægfast 
inventar dog ikke nævnt i karantæneanstaltens regn
skaber. Her mangler også alt tilbehør til en døbefont.

Et †alter »med tilbehør«, sandsynligvis bestående 
af alterbord udført foråret 1834 og alterkors ud
ført i april året efter,37 blev solgt 1859.4

Til et †alterklæde og til beklædning af prædi
kestolen blev i 1833 indkøbt 14 alen fransk mari- 
not, 16 alen fint Cambridge, 18 alen 2 alen brede 
kniplinger, 16 alen gule silkefrynser, 12 alen 
flade silkesnore, 10 alen blå silkelidser, 10 alen 
hvide silkelidser, 20 alen scharling (shirting?) og 
en del silketråd.37 Klædet blev solgt 1859.4

Et †skilderi, forestillende Kristi hoved med 
tornekrone, broderet med silke og indsat i for
gyldt ramme, blev 1833 skænket af kunstneren, 
jomfru Andersen.37 Det blev 1847 overtaget af 
kommandant Johan Christian Krüger.38

†Altersølvet, anskaffet 1833,37 bestod af kalk på 
16 lod og disk på 5½ lod. Solgt 1859.4

†Alterstager, nævnt 1859,39 af plet.
En †alterskranke, forfærdiget i foråret 1834 af 

karantænestationens smed, bestod af seks jern- 
balustre (»sceptre«) med gelænder.37

En †prædikestol, udført af karantænestationens 
snedker i efteråret 1833, var forsynet med gardi
ner, et træk, der måske antyder, at den var pla
ceret i forbindelse med altret.40 Solgt 1859.4

Fem †bænke blev i august 1835 udført af sned
ker Hans Jensen fra Samsø og i al fald de fire 
malet af karantænestationens maler. Fra 1847 
fandtes seks bænke.37 Alle solgtes 1859.4

Et †bord til sakristiet blev solgt 1859.4
To sorte †salmenummertavler, sandsynligvis 

udført 1835,37 solgtes 1859.4
En †reol til 30 salmebøger er nævnt 1834.37

*(Væg)paneler, 1700’rne,41 af fyrretræ. Nu ad
skilt i fire dele: Tre panelstykker med fyldinger 
hvori malerier, og et dørparti helt udfyldt med 
maleri.

De tre fyldingspaneler er knap 110 cm høje og 
henholdsvis 254 cm, 136 cm og 50,5 cm lange. 
Nederst er et fodbrædt, øverst en ujævnt afskå

ret liste. Fyldingerne, som måler ca. 84x30 cm, 
adskilles af profillister; over dem er, sikkert se
kundært, indsat kroge. Malerierne, der fremstår 
mørke og afskallede med rester af fernis, viser 
apostle stående på baggrund af landskaber med 
træbevokset jordsmon og skyet himmel. Øverst 
anes hvide skriftbånd med navne i sorte versaler.

Blandt apostlene på det længste panel (jfr. fig.
8) ses som de tre sidste fra venstre Andreas, der 
bærer skråkors, Filip med latinsk kors og Tho
mas, med bevaret navn og lanse. Thomas og 
Andreas er klædt i rødt og hvidt. På de to øvrige 
paneler (fig. 6-7) står Bartolomæus med bog, 
Mattæus, der bærer bog, hellebard og evange
listsymbol, en engel; Jakob den yngre med bog 
og Simon med sav. Bartolomæus og Jakob er 
klædt i hvidt og rødt, Mattæus i hvidt, gult og 
rødt, og Simon i hvidt og rødt.

Dørpartiet (fig. 9) er 76,5 cm bredt og på et 
uvist tidspunkt forhøjet til 211 cm ved tilføjelse 
af tre vandrette planker under de oprindelige tre 
lodrette. Ved samme lejlighed er hele partiet 
omgivet med en smal, profileret ramme; under 
denne findes spor af hængsler og nøglehul. Det 
afskallede maleri viser Kristus, som står med 
højre hånd om korset og venstre velsignende. 
Over hans hoved er skriftbånd med »Iesus Chri
stus« i versaler, bag ham en bueformet sky og 
under hans fødder græs(?); på den nederste, til
føjede del er dog kun ubestemmelige spor til
bage. Kristi klædedragt er holdt i grønt og rødt, 
skyerne er gråsorte og jorden grøn.

Hvis panelerne stammer fra kapellet på Ky
holm, må de være udført til og overført fra et 
andet kirke(?)rum. En genanvendelse af pane
lerne synes således antydet af dørpartiets æn
dring og de sikkert sekundære kroge. Nu på 
Samsø Museum, Tranebjerg (inv.nr. 468.)42

*(?)Klokke. 1835 anskaffedes en klokke på 87 
pund (en tidligere skibsklokke?) med tilhørende 
klokkegalge.43 Klokken, der ikke er nævnt 
blandt kirkens inventar i regnskaberne 1833-47, 
og som står for sig selv i auktionsprotokollen 
1859,44 skulle i 1940’rne befinde sig i en gård i 
Alstrup, nordvest for Besser.45

Kirkegårdsmonument, 1932, af eg, udført af 
tømrer Marius Mikkelsen, Langemark, som en
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tilnærmelsesvis kopi af et †kors fra o. 1834, for
arbejdet af karantænestationens snedker.46 
Højde 275 cm fra jordoverfladen, med 175 cm 
lang tværarm. Øverst er trekantgavl hvorunder 
kranium over korslagte knogler; på tværarmens 
endefelter korslagte knogler. I midtfeltet digt 
med indskårne versaler som på det tidligere 
kors: »O, venlige Grav, i din skygge er Fred, 
din tavse Indvaaner af Sorger ej ved«,47 og på 
stammens nederste del årstallet.48 Ved indgan
gen til kirkegården.

Mindesten, 1932, af granit, 100x60 cm, med 
inskriptionen: »Her begr. i Krigsper. 1801-15: 64 
og i Karantænetiden 1831-59: 19«. På kirkegår
den.49

†Gravsten. 1) O. 1838, over karantænemester 
Thyge Thygesen Fuur, *31. dec. 1782, †10. juli 
1838 på Kyholm.

2) O. 1844, over Marie Hull, født Lindegaard, 
*1. febr. 1814, †23. marts 1844. »I 6 1/2 Aar van
drede hun her, som min tro og kærlige Ægte
fælle, som den bedste og ømmeste Moder for

Fig.6-9. *Paneler og dør fra 1700’rne (s. 2627). Samsø Museum, Tranebjerg. NE fot. 1988. 6. *Panel med 
malede apostle i tre fyldinger. 7. *Panel med maleri af apostlen Simon. 8. Udsnit af *panel med seks fyldinger. 
9. *Dør, sekundært forhøjet, med maleri af Kristus. - *18th-century fielded panelling and door. 6. *Fielded panelling 
with paintings of apostles in three panels. 7. *Panel with a painting of the apostle Simon. 8. Part of *fielded panelling with 
six panels. 9. *Door, secondarily heightened, with painting of Christ.
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vore tre smaa Børn, af hvilken ingen endnu kan 
føle det Tab, de led ved hendes Bortgang. Lidel
ser holdt hende i henved 1 1/2 Aar paa Sygelejet, 
da kaldte Herren, og rolig og Gudhengiven ind
gik hun til den evige Hvile til Guds Fred i Livets 
Boliger«.50
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22 RA. Den kgl. Karantænedirektion. Forestillinger 
for 1826-32. Forestilling af 1. dec. 1831 og brev til 
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1709-48. Karantænergsk. for Kyholm 1833, beret
ning for januar 1833, indsendt 4. febr.
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1815, og LAVib. Århus bispearkiv. Samsø hrd. (kor
respondance). 28. april og 8. maj 1832.
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bevaredes som sygestuer, hver rummede fire senge, 
fandtes et kedelrum og et par aflukker, som var be
stemt til henholdsvis rekvisitter og ryge- og bade
værelse.
36 Således nævnes tre rullegardiner, jfr. RA. Karan- 
tæne- og sundhedskommissionen 1709-48. Karantæ
nergsk. for Kyholm 1833. Inventarium for perioden
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