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knyttede hurtigt fundet sammen med ovenævnte op-
lysning fra Ribe Oldemoder. I 1800-tallet kunne kir-
kegårdens omrids stadig ses.3 
 Sagn. Lokalt har man fortalt om en kirke, der skulle 
have ligget på byens mark ikke langt fra Kirkehøj, og 
ifølge et sagn skulle Østergård have været præstegård i 
gamle dage.3 Et andet fortæller om præsten i Sdr. Om-
me, der klagede over arbejdspresset: ‘Omme og Hoven, 
de er mine egne sogne, Grindsted og Grene kan jeg og 
vel betjene, men det lille kapel ved vejen, vil det altid 
blive galt med’, hvor det lille kapel ifølge Knud Høgs-
bro Østergaard sandsynligvis er kirken i Østergård.4 
Et tredje sagn fortæller om Filskov-præsten, der tillige 
arbejdede som tækkemand,5 og stenene fra kirken skal 
ifølge et fjerde sagn være anvendt til forlængelsen af 
Sønder Omme Kirke (jf. s. 2636).6

Området omkring Filskov har udgjort et eget sogn, 
der har ligget i Tørrild og ikke i Nørvang Hrd. som i 
dag.1 Kirken i »Østergaarth« står opført i Ribe Olde-
moders kirkeliste (o. 1376-89, jf. s. 2533) med en afgift 
på seks skilling sterling, det største beløb i Jelling Sys-
sel. Ud for navnet er tilskrevet et »desolata« (øde), der 
betyder, at kirken ikke længere betalte den pågældende 
afgift – tilskriften er sandsynligvis ældre end 1512.2 
 Senest i årtierne efter reformationen må kirkebyg-
ningen være gået af brug, og dens lokalisering har kun 
overlevet som sagn (se ndf.). Omkring 1820 flyttede 
man gården Østergård knap 400 m mod sydøst til lige 
nord for Kirkehøj, hvor også marknavnene Kirkehøj 
Mose og Korsager findes (fig. 3), og da man 1866 gra-
vede tæt vest for gården, fandt man en række ‘benrade’. 
Begravelserne blev tolket som en kirkegård, og man 
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Fig. 1. Kirkegården har strakt sig fra foran mindestenen til under gården. Set fra vest. Foto Arnold Mikkelsen 2017. 
– The churchyard extended from in front of the memorial stone to beneath the farm. Seen from the west.
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hegn på den vestre del af kirkegården. Den bæ-
rer teksten »Her laa Østergaard Kirke Slægter-
nes Ve og Vaade er gemt i Tro paa Guds Naade« 
(fig. 2). 
 Undersøgelse. Ved det nævnte gravearbejde i 
1866 stødte man angiveligt første gang på kir-
kegården, hvorefter sognefoged Peder Offersen 
skrev en indberetning.8 Knud Høgsbro Øster-
gaard, der havde navn efter denne gård, under-
søgte stedet omhyggeligt i sin studietid (1933) og 
samlede diverse efterretninger. Han rapporterede 
1950 om flere fund i forbindelse med anlægs-
arbejder mellem 1867 (aftægtslejlighed) og 1950 
(vandrørsgrøft jf. fig. 4-5). Udover oplysninger 
om lokaliteten undersøgte han området omkring 
Filskov, idet han samlede lokale oplysninger samt 
gennemså matrikelkortet fra 1789 og markbogen 
fra 1688 med mere.9 Siden er stedet besigtiget i 
1966, 1975 og 1980.10

 Kirken kendes ikke. Ejeren oplyste 1980, at man 
i forbindelse med udbedringer af Østergårds østre 

Kirken har ligget i et forholdsvis fladt terræn 
ca. ½ km syd for Omme Å og en halv til en km 
sydvest for landsbyen Filskov, der i matriklen fra 
1688 bestod af fem gårde, hvis dyrkede jord blev 
vurderet til 17 tdr. hartkorn.7 Før 1966 er der 
placeret en korsmærket mindesten i et levende 
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Fig. 2. Mindesten over kirkegården (s. 2680). Foto Ar-
nold Mikkelsen 2017. – Memorial stone commemorating 
the churchyard.

Fig. 3. Udsnit af matrikelkort over Filskov. 1:10.000. Kirken lå ved †. Målt og inddelt 1789 af A. W. Ravn. 
Tegnet af Freerk Oldenburger 2017. – Detail of cadastral map of Filskov. The church was at †.
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Fig. 5.  Knud Høgsbro Østergaards kopi af matrikelkortet 1789 med markering af påstødte grave og den o. 1820 
flyttede Østergård, 1950. 1:10.000. – Knud Høgsbro Østergaard’s copy of the cadastral map, 1789, with marking of graves 
encountered and Østergård, moved around 1820.

Fig. 4.  Knud Høgsbro Østergaards tegning over den vestre del af Østergård med de vest for 
fundne grave, 1950. 1:2000. – Knud Høgsbro Østergaard’s drawing of Østergård with the graves 
found to the west.
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1 Længere mod øst danner Omme Å skel mellem de 
to herreder. Grindsted og Grene Sogne var en del af 
Tørrild Hrd. indtil Slavs Hrd.s oprettelse 1552, jf. DK 
Ribe Amt, 2223. Knud Høgsbro Østergaard oplyste, at 
Filskov oprindeligt regnedes til Tørrild, men senere til 
Nørvang Herred, mens gården Hjortlund, der ligger 
syd for og nu er en del af Filskov Sogn, i 1573 hørte 
til Slavs Hrd. Han refererede desuden fra Filskov bys 
markbog 1683, at der ‘findes også en å ud i samme by 
som løber imellem Tørrild og Nørvangs herred’. Bil-
lund Museum, GVM 600. Knud Høgsbro Østergaard. 
2 Jf. s. 1019 med note 20 s. 1025. Kirken har sandsyn-
ligvis mistet sin status som sognekirke, men er ikke 
nødvendigvis nedrevet. Om ødekirker i Vejle Amt se 
s. 1019-20. Om ødekirker generelt i Danmark se Nils 
Engberg, »Ødekirker«, Arkæologiske udgravninger i Dan-
mark 1999, 2000, 7-19.
3 Kierckebye 1882-83, 10.
4 Billund Museum, GVM 600. Knud Høgsbro Øster-
gaard.
5 Evald Tang Kristensen, Sagn og overtro fra Jylland, Kol-
ding 1888, 276-77.
6 NM. Hans Kaus indb. 1923. Jf. også Billund Museum, 
GVM 600. Knud Høgsbro Østergaard.
7 Henrik Pedersen, De danske Landbrug, 1928, 129.
8 NM. Peder Offersens indb. 
9 Knud Høgsbro Østergaard samlede sine oplysninger 
i et dokument, der er tilgængeligt på Billund Museum, 
GVM 600. 
10 NM. Korrespondance.
11 Billund Museum, GVM 600. Knud Høgsbro Øster-
gaard. En rød granitsten ‘havde karakter af en kirkekva-
dersten, smukt planeret på to sider og hugget i kant.’
12 Både Knud Høgsbro Østergaard og ejeren i 1980 
mente, at der var fjernet ca. en m jord. NM. Korre-
spondance.
13 NM. Korrespondance. Undergrunden består ifølge 
Knud Høgsbro Østergaard af rent hvidt sand blandet 
med noget ler og grus.
14 NM. Korrespondance. Antropologisk Laboratorium, AS 
29/51.
15 Billund Museum, GVM inv.nr. 2051, 2052, 2053, 
2055, 2056, 2057. På et af kranierne (inv.nr. 2053) er 
bevaret hår, hvilket tyder på gode bevaringsforhold. 

længe havde fundet ca. 50 granitkvadre genan-
vendt i fundamentet og som understøttelser for 
indre tagbærende stolper. Blandt disse var én med 
en ‘karformet fordybning’, og den samt tre andre 
lå umiddelbart vest for mindestenen. Regulære 
kvadre kan ikke genfindes i dag, ligesom Knud 
Høgsbro Østergaard højst fandt en enkelt sten, 
der kunne være en kirkekvader.11 Fundamenter 
eller oplysninger om sådanne stødte han heller 
ikke på.10 
 Begravelser. Ved at fjerne fyldjord12 tæt ved den 
vestre længe fandtes 1866 15 kisteløse begravel-
ser liggende i nord-sydgående rækker. Det en-
kelte skelet lå med hovedet i vest. Nogle var så 
opløste, at de smuldrede, mens andre kunne tages 
op stykvis. Gravene var 80-95 cm dybe og tyde-
lige at erkende, idet de var gravet ned igennem 
et gruslag.8 Høgsbro Østergaard kendte til fund 
af grave også under gårdens stuehus og vestre 
længe, i haven sydvest for stuehuset, i en bevoks-
ning vest for haven, og tillige så langt mod vest at 
kirkegården må strække sig ind på nabomatrik-
len (jf. fig. 4). Han nævner fire grave under den 
vestre længe, seks i den vestlige ende af stuehu-
set, to ved et hønsehus vest for gården, en noget 
længere ude mod vest og tre længere mod syd-
vest.13 Sammenlagt er der gjort rede for mindst 
31 grave, mens Høgsbro Østergaard havde hørt 
om over 50.4

 Undersøgelser af skeletmateriale er ikke foretaget, 
men et skelet blev 1951 afleveret til Antropo-
logisk Laboratorium i København. Det er frag-
menteret og stammer formodentlig fra en voksen 
mand over 25 år uden oplagte sygelige foran-
dringer.14 På Billund Museum i Grindsted op-
bevares to kranier og to underkæber samt nogle 
knogler.15
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