
     

 

Det ældste kendte billede af Iver Jensen Moustgaard f. 1808 og 

Ane Marie Nielsen f. 1837. (2. generation på Moustgaarden) 

Originalbillederne er hos Ole Moustgaard 

 

Fakta: 

Viet 18/9 1863 i Give Kirke.  

Forlovere: Niels Emanuel Hansen, Nr. Donnerup, Thomas Moustgaard Jensen, 

Filskov 

Ved kongelig bevilling af 25. april 1903 til at føre familienavnet MOUSTGAARD 

En af Sønder Ommes sogns gamle mænd, aftægtsmand Iver Jensen Moustgaard 

Filskov, er død den høje alder af 92½ aar. Iver Jensen Moustgaard var født 8. april 

1818. samme aar og dag som kong Christian den Niende, de var også 

soldaterkammerater. 

I en lang aarrække betænkte kongen Iver med en fødselsdagsgave, og den gamle 

Filskov-mand fik et par gange foretræde for kongen, der underholdt sig med den 

gamle hedebo.  



Iver Jensen Moustgaard sendte også hvert år Brev eller telegram til Amalienborg, 

når Christian den Niende havde fødselsdag.  

Selv var kongen altid interesseret i Iver Moustgaard, der for øvrigt var en flittig og 

stræbsom landmand, som i en lang årrække drev sin Gaard i Filskov op.  

Iver sadlede sin hest på en af sine fødselsdage og rejste til Sjælland og besøgte 

kongen privat på kongens fødselsdag på Amalienborg. 

Han blev inviteret ind til kongen, hvor han fik en chokoladedrik. 

Det blev han meget begejstret for, så kongen tilkaldte en af sine tjenere og bad ham 

give Iver nogle skillinger til køb af chokolade, som Iver kunne tage med hjem til 

Moustgaarden. Det var første gang beboerne og hele sognet kunne smage 

chokolade! 

På Moustgaarden havde de et splitflag - det såkaldte statsflag.  

Det havde han fået af daværende konge: Cristian den 9.  

 

Splitflaget vejede ved alle festlige dage, sidst ved deres begravelser. Splitflaget blev 

derefter sendt tilbage ved Ivers død. Iver fik et flot bæger af Kongen til hans 90 års 

fødselsdag.  

Fra bogen "Hedens hemmeligheder" af Peter Henningsen I 1850'erne byggedes der 

et engvandingsanlæg i egnen mellem Ringive og Filskov, hvor man fra Langelund 

mølle mellem Ringive sogn til Filskov bymarks vestlige del gravede en 5,6 km lang 

kanal nord for Omme å. 

Iver Moustgaard var foregangsmand for dette projekt: 

Kanalen var ca. 3,5 m bred og ca. 30 cm dyb. Kanalen Iøb langs med siderne af det 

tilstødende højdedrag og omsluttede ialt et areal på 250 tønder land, hvis 

overvejende jævne fald mod åløbet muliggjorde, at arealet på ethvert punkt kunne 

overrisles med vand fra kanalen.  

Vandet blev drevet ind ved en i åen anbragt sluse tæt på vandmøllen i Langelund. 

Initiativtagerne til denne kanal mente endvidere, at man, et stykke syd for åen, hvor 

man kun lige var gået i gang med en lignende vandledning, ville være i stand til at 

indvinde og frugtbargøre henved 500 tønder land, og såfremt vandmassen var 

tilstrækkelig, ville det desuden blive muligt, øst for den første gård i Filskov by, at 



lede vandet under landevejen og ud over et syd for vejen liggende mosestrøg på 

mindst 10 tønder land. 

Da amtmand Peter Lehman i Vejle amt mødte projektets ophavsmand, Gårdejer Iver 

Jensen Moustgaard i Filskov, og ved selvsyn beså det store engvandingsanlæg, blev 

han så begejstret for det han så, at han straks skrev til Det kongelige 

husholdningsselskab, og bad dem yde økonomisk støtte til projektet.  

Enkelte bønder forbedrede deres enge ved at gøde den, fortæller Carl Dalgas i sin 

amtsbeskrivelse, at bønderne gødede sure mos egne, ved at man ved at nedstikke 

kreaturben i en afstand 30-45 centimeter fra hin anden. Disse ben opløstes ganske 

vist langsomt, men allerede det følgende år, kunne man alligevel spor e en virkning 

på engjorden. De nedstukne ben synes at have virkning i op til tyve år, hvorefter 

processen skulle gentages. Samme effekt opnåede man ved at lægge benene i de 

vandrender, som ledte vandet ud til engene. Med andre ord ser vi her et tidligt 

eksempel på den senere så stærkt benyttede benmelsgødning. 


