
A.M.Jensen Moustgaards levnedsbeskrivelse 

Blev født i Moustgaarden 11. oktober 1873 i 
Filskov

Skænkede Tårnet til Filskov Kirke i 1929 

 Han døde 2. februar 1941, Garnisons Sogn, Fysisk 
Kuranstalt, St. Kongensgade 36-38 København 

Hans erhverv var Grosserer og tjente de første penge i 
Norge ved at gå rundt med uldposen. 

Købte en tekstilfabrik som hed Viking, i Skien ved Oslo, 
Norge. Havde flere folk til at gå rundt og sælge tekstil. 



Ugift, med en formue, meget af formuen var tjent ved 
obligationer og andre værdipapirer. 

Skænkede Tårnet til Filskov Kirke i 1929, donerede 
alderdomshjemmet i Filskov, samt oprettede studielegat. 

Studielegatet er blevet opløst i 2014, men kan ses på 
Filskov Lokalarkiv, eller på ole-moustgaard.dk 

Han tjente mange penge, da den første verdenskrig brød 
ud, ejede han et skib og den sejlede over Atlanterhavet til 
Amerika, 2 gange frem og tilbage under første verdenskrig 
med forskellige ting  

Han var så rig dengang, at han turde lade den sejle uden  
Krigsrisikopræmie, det tjente han mange penge ved.  

Han gav besked til Menighedsrådet i Filskov, at han ville 
skænke et tårn til Kirken. Der var ikke råd til at bygge et 
tårn på både Blåhøj og Filskov kirke. Derfor spurgte han 
sognet om tilladelse og det fik han.  I tårnet er placeret et 
lille Museum med kirkens rekvisitter. der er gratis entre
´via en lille trappe til tårnet. Et besøg værd!



Han gav også penge til Sdr. Omme Kirke til indvendig 
renovering og Lysekrone. 

Han lavede også et legat. Det var i 1937- 1938 og blandt 
andet så skænkede han til et alderdomshjem i Filskov 
med 50.000 kroner som han lod bygge.

Der blev også sat 10.000 kroner hen, som skulle bruges 
til at købe julegaver for hvert år til beboerne på 
alderdomshjemmet i Filskov



 Gravstedslegat udløber 31-12-2042 (Moustgaard gravsted) 
(D.45-1/62) 

Medejer af "Viking Trikotage - Fabrik", Skien, Norge Antons 
testamente slutter 1948 og indeholdt 640,000.- kr. i 1940 
penge. Det svarer til 18 millioner i 2020 penge.

Man kan se mere på www.ole-moustgaard.dk 




