
Anton Marinus Moustgaards 

levningsbeskrivelse – fortalt af 

nevøen Johannes Moustgaard  
 

JM er Johannes Moustgaard 

JJJ er spørgeren  

JM: Han hed Anton Moustgaard, men kaldte sig ikke 

Moustgaard, for hans døbenavn var jo selvfølgelig 

Jensen, som jeg før har refereret om.  

Så han skrev sig gerne som A.M. Jensen. Og han 

tjente jo hans penge ved 

først at gå med uldposen i 

Norge  

og senere hen, da han havde 

tjent lidt der, så fik han en 

trikotagefabrik lavet oppe i Norge oppe i Skien,  

hvor han fabrikerede og så havde mange til at gå 

rundt og sælge uldtøj. Da solgte de jo mest ved at gå 

rundt med det og ikke i butikkerne.   

JJJ: Det vil altså sige at han blev fabrikant deroppe.  

JM. Ja, det startede det med.  

JJJ: Af tekstil?  

 



 

 

 

 

JM: Jo, og så ved jeg jo ikke. Han havde jo selvfølgelig 

nok også drevet en hel masse andet, men han gav sig 

jo da selvfølgelig også til at spekulere i børsen og det 

kan jeg jo huske sådan fra mine større drengedage af, 

når han var hjemme på sommerferie, hvad han jo 

gerne var en gang hver sommer i mange - mange år, 

sådan en uges til eller så, og da stod han jo gerne 

hver formiddag og snakkede i telefon med sin 

mægler, hvad papirer der skulle købes og hvad der 

skulle sælges. Han må jo nok have tjent noget ved 

det, for da den første verdenskrig brød ud, ejede han 

et skib og den sejlede jo over Atlanterhavet til 

Amerika, 2 gange frem og tilbage under første 

verdenskrig med forskellige ting   

Han var så mægtig dengang, at han turde lade den 

sejle uden at få krigsrisikopræmie på, så det tjente 

han jo vist næsten en halv million ved. Men ellers ved 

jeg snart ikke, hvad han i mange år derefter sådan 

tjente, men han kom jo i tanke om, at han ville 

skænke hans hjemsogn et minde og derfor gav han jo 



Filskov Menighedsråd bud om, at han ville bygge et 

kirketårn, hvis de kunne få lov til at bygge en.  

  

Det kunne de jo 

nok og samtidig så 

kom Sønder Omme 

Kirke jo, de syntes 

jo også de skulle 

have noget, for da 

han var dreng og 

lignende, da var 

han jo da i hvert 

fald døbt i Sønder 

Omme Kirke. Han 

gav penge til 

indvendig 

renovering og en 

lysekrone, og ellers 

hvad, husker jeg 

ikke.   



Og samtidig, da byggede han det her kirketårn i 1929 

 

 

Men så lavede han jo også et 

legat. Det var i 1937- 1938 og 

blandt andet så skænkede han til 

et alderdomshjem i Filskov 

50.000 kroner.  

Og det var, nu lyder det ikke af 

meget i 1990, men efter en 

arkitekt og københavnerpriser, så kunne den vældig 

bygges, endda så rigelig for 

de penge.   

Der blev også sat 10.000 

kroner hen også, som skulle 

bruges og købe julegaver 

hver år til dem der var på 

alderdomshjemmet.  

Det var der i 1938 de fik 

dette tilbud, men da var 



Blåhøj og Filskov jo et sogn, og det skulle jo 

selvfølgelig være sognerådet, der skulle bygge den. 

De fik jo bare pengene til den. Og de skulle også 

sørge for tilladelserne.   

Men Blåhøj, de var ikke tilfredse med det. De ville 

have den skulle ligge i Blåhøj. Men pengene var jo 

skænket på, at den skulle lægges i Filskov og Lars 

Arvad havde foræret byggegrunden til den.   

Og det bevirkede jo så meget, at de ikke kunne blive 

enige om det. I den ene periode havde Filskov jo 

måske 5 medlemmer og så havde de ikke mere end 4 

i Blåhøj og den anden da havde de måske de 5 i 

Blåhøj og så kun 4 i Filskov. Og de kunne aldrig blive 

rigtig enige om det, for den femte, var altid en eller 

anden, der var valgt derude i Omvrå, derude i 

nærheden af Marinebjerglund og det der.   



Og det blev ikke til noget. Og så kom krigen. Så da de 

endelig blev færdige til det, så 

blev de jo skilt i kommunerne. 

Og så da endelig krigen var 

ovre, så de kunne komme til at 

bygge den, da var det jo blevet 

meget dyrere. Men da var han 

jo død for længst, ellers havde 

han jo vel givet de penge, der 

skulle have været brugt. For 

han døde, jeg tror det var i 

1942. Men ellers, de sidste 

åringer han levede, da opholdt han sig meget på 

Hotel Pension de Danemark, Rue De France 98, nede i 

Nice i Frankrig om vinteren. Han rejste også til Cuba. 

Varmen bekom han godt. 

Men han havde jo ordnet 

alt inden han døde.   

Han havde jo skrevet 

testamente og han havde 

jo hans gode ven i 

København, som var politimester.  

JJJ: Kan du huske hvad han hed?  

JN: Nej, men sagføreren hed Rudolf Sand, som han 

havde haft i mange år. De var sat til at dele boet. Og 



det kan jeg huske, den ene af dem, det var vist 

politimesteren, han skulle have 20.000 kroner, og 

sagføreren han skulle have 40.000. Så der må jo have 

været et noget stort bo, i alt fald var der jo mange 

penge.   

Men da han jo var i Norge i så mange år, ville han så 

rejse til Danmark, men han var statsborger i Norge, 

og myndighederne havde slettet ham hjemme i 

Danmark.   

Han havde mistet hans statsborgerskab der og der 

spurgte han jo så om, om han ikke kunne købe den 

igen, men det var de ikke interesserede i sådan set, så 

han tog til Norge. Han ville jo have et hjemsted og 

den norske stat var meget glade ved ham og han 

lånte dem et par millioner eller sådan noget, men 

hans testamente lød jo så på, at hans hovedarving var 

kræftens bekæmpelse i Danmark og Norge og så til 

søskendebørnene var der hensat 15.000 kroner til 

hver.   

Alle hans søskendes børn. Og hans yngste broder, 

gamle Iver Moustgaard, ham var der sat af til i det her 

legat, han stiftede. Han skulle have 100 kroner om 

måneden. Det var jo i trediverne han lavede det der. 

Midt i trediverne.  

JJJ: Det skulle han have resten af hans tid.  



JM: Ja, så længe han levede. Og resten gik jo til dem 

der søger og har søgt siden til landbrugsskoleophold 

og dyrlægeskole eller Landbohøjskolen og doktorer.  

JJJ: Han har altså stiftet legater som unge her fra 

Filskov de kan søge.  

JM: Ja, ja, de var jo købt ind i 4% obligationer der i 

trediverne og nu ved jeg slet ikke hvordan og 

hvorledes, hvor meget, men de er jo trukket ud med 

tiden og købt nye. Det blev jo også gjort i den tid jeg 

sad i den legatbestyrelse. Men da var, ja jeg ved ikke, 

det var der omkring lige ved fredsslutningen jeg sad i 

det. De kunne jo måske komme til at koste en ¼ mere 

eller sådan. Der skulle jo købes nye for dem igen. 

Men nu siden er det jo blevet til helt andre renter.  

JJJ: I den fundats, eller hvad det nu hedder, var der da  

indføjet, at man skulle helst være i familie til 

Moustgaard, for at kunne søge legatet?  

JM: Nej, der var indført det, at Moustgaardene var 

først foretrukken, dernæst kom Blåhøj, Filskov og 

Sønder Omme sogne, dem der kunne søge.  

 

 

 



Anton Moustgaard blev ridder af Dannebrog 
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